
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz 
ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır 
olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı 

size tastamam ödenir.”  
(Bakara Suresi 272) 

 

“İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadak-i cariye yani 
faydası kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydanılan 

ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” 

(Hadis-i Şerif) 
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Modern dünyanın en önemli konularından biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne 
artmaktadır. Bununla birlikte bu önemi fark eden toplumlar, yüz yıldan fazla süredir çocuklar için 
eğitimi zorunlu tutmaktadır. Çocuklarımız sadece ailenin çocukları değil, Aziz Türk Milleti’nin ferdi 
ve evladıdır. Dolayısıyla sağlıklı bireyler olarak onları hayata hazırlamalıyız. Unutmayalım ki, mutlu 
bireylerden, mutlu bir toplum, mutlu bir millet oluşturabiliriz. 

Eğitim eskiden yaşama hazırlık süreci, meslek edinme süreci olarak algılanmaktaydı. Şimdi 
ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim, yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. 

Eğitimimizin çağdaş ve uygulamaya dönük yönleri yanında uzun bir tarihî geçmişinin 
bulunduğunu unutmamalıyız. Sadece güncel eğitim yaklaşımı ve uygulamalarıyla eğitim bilimleri 
ve eğitim sorunları anlaşılamaz. Onların tarihî süreç içinde gelişimini de bilmek gerekir. 

Amacımız, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek; özverili kuşaklar olarak yarınlara 
hazırlayabilmektir. Gençlerimize düşen en büyük görev ise, ülkemizi daha da ileriye taşımaktır. 
Gençlerimizi nasıl yetiştirirsek yarınlarımız öyle şekillenecektir. 

20. yüzyılda yeni iletişim araçlarının devreye girmesi ile yeni bir boyut kazanan teknolojik 
aygıtlar, bu yüzyıldan itibaren hem devletlerin/ülkelerin en iyisini yapmak için uğraş verdikleri bir 
platform, hem de toplumun en önemli aracı konumuna gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, 
sadece kamusal alanla sınırlı kalmayan ve ceplerimize kadar girebilen teknolojik aygıtlarla 
kuşanmış durumda. Hastaneler, okullar, caddeler, evler hatta her gün kullandığınız cep telefonları 
dahi teknolojinin en basit göstergesi ve uzantısıdır. Hayatı kolaylaştırdığı ve zamanı daha nitelikli 
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kullanmamıza olanak sağladığı için günlük hayatın en vazgeçilmez araçları olan teknolojik aygıtlar, 
özellikle son zamanlarda eğitim sektörüne de dahil olmuşlardır. 

Eğitim sadece devletin imkanları ile yapılabilecek, sadece Milli Eğitim Bakanlığının görev ve 
sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan değildir. Hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması ve 
yatırım yapması, fevkalade önemli aynı zamanda da toplumla kucaklaşma vesilesidir. O yüzden 
biz buraya sadece bir maddi katkı sunmak ve fiziki mekan temin etmek olarak bakmıyoruz, 
kazanılanın toplumla paylaşılmasıdır. O yüzden biz iş adamları ve zenginlerimizin böylesine 
toplumsal sorumluluk projelerinde, eğitim alanında da rol almalarını fevkalade önemsiyor ve bu 
tür açılışlara katılarak, onların sevinçlerine ortak olmak istiyoruz. 

Ordu’da derslik sayımızı ikiye katladık. Cumhuriyet tarihi boyunca Ordu’ya yapılan derslik 3 
bin civarındadır. Son 15 yıl içerisinde 3 bin derslik daha Ordu’ya kazandırılmıştır. İşte böylesine 
kazanan, kazandığını da milletimizin geleceğine aktaran kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyorum. 

 

Seddar YAVUZ 

Ordu Valisi  
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Cem Mehmet ŞENOCAK 
(Altınordu Hasibe Şenocak Anasınıfı) 

Minik Yüreklere Uzanan Sıcacık Bir Yardım Eli 
 

1964 yılında Ankara’da doğdu. Babası İsmet 
Şenocak, annesi Nuran Şenocak’tır. Gamze Elif 
Şenocak adında bir de kız kardeşi bulunan Cem 
Mehmet Şenocak ilk, orta ve lise eğitimini Ordu’da 
tamamladı. 1981-1986 yılları arasında İstanbul’da 
gıda sektöründe çalıştı. Askerliğini de tamamladıktan 
sonra Ordu’ya gelerek babası İsmet Şenocak’ın 
mesleği olan fındık sektörüne giriş yaptı. 1989 yılında 
eşi Elif Şahin ile hayatını birleştirdi. İsmet Yiğit, Kadir 
Mert ve Hasibe Dilan isimlerinde üç çocuğu vardır.  

Güzel yurdumuzun “Fındık Diyarı” olan 
Karadeniz Bölgemizin Ordu iline mensup olan 
Şenocak Ailesi 1953 yılından beri fındık ticareti ile 
uğraşmaktadır. Ordu’da küçük bir işletmede baba 
İsmet Şenocak ve ağabeyleri tarafından başlatılmış 

olan fındık ticareti işi 1986 yılına kadar baba İsmet Şenocak tarafından yönetilmiş ve de küçük 
bir işletme zaman içinde gösterilen başarılar paralelinde Karadeniz Bölgemizin ve yurdumuzun 
en önemli fındık işleme kuruluşlarından biri olan Şenocak Gıda Fındık Entegre Tic. Ltd. Şti.’ne 
dönüşmüştür. Şenocak ailesi, İsmet Şenocak ve Cem Şenocak birlikteliği ile iki ortaklı olarak ticari 
hayatını sürdürmüştür. 1981 yılında ticarete İstanbul’da gıda sektöründe başlayıp, 1986 yıllında 
ise daimi olarak bayrağı devralan oğul Cem Mehmet Şenocak’ın yönetiminde gelişmesine devam 
eden Şenocak Fındık İşleme Tesisine 2006 yılında Fındık Entegre Tesisi ilave edilmiş günümüzde 
Şenocak Gıda Fındık Entegre Tic. Ltd. Şti; halen “Türkiye’nin İkinci Büyük 500 Firması” arasındaki 
onurlu yerini korumaktadır. 

Hasibe Şenocak ana sınıfının yapılması kararını verdikten ve okulun yapım aşamasına 
geçilmesinden kısa bir süre sonra vefat edip okulun tamamlanmasını görememiş olan babasını 
oğlu Cem Şenocak şöyle anlatmaktadır: 

“Babam herkesin İsmet Amcasıydı.” 
8 Mart 1938’de Ordu’da doğdu. Annesi Hasibe Şenocak, babası Hurşit Şenocak’tır. Hurşit 

Şenocak üç evlilik yapmış olup bu evliliklerden üç kız, yedi erkek çocuğu olmuştur. Bu erkek 
çocukların en küçüğü İsmet Şenocak’tır. Saraycık’ta ilkokul olmadığı için Gülyalı’da 1948 yılında 
birinci sınıfı okumuştur. Saraycık’ta okulun inşaatı tamamlandıktan sonra 1949 yılında 2. sınıfı 
okumaya başlamıştır. Ortaokulu ve liseyi 1958 yılında bitirmiştir. Daha sonra yükseköğrenimini 
1964 yılında Ankara Ticari İlimler Akademisinde tamamlamıştır. 

1963 yılında Nuran Şenocak ile hayatını birleştirmiştir. 1966 yılının sonlarında aktif olarak 
iş hayatına atılmıştır. Yirmi yılı aşkın Ticaret Borsası Başkanlığı ve yöneticiliği yapmış olup, Borsa 
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Başkanlığı döneminde, UMAT (Umumi Mağazalar Zinciri) yönetim kurulu üyeliği görevinde de 
bulunmuştur. 25.10.2017 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. “Babam her zaman çevresinde 
sevilen, herkesin İsmet Amca diye saygı gösterdiği, mütevazı bir kişiliğe sahip bir şahsiyetti. Onun 
oğlu olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum.” 

Cem Mehmet Şenocak okula ismi konulan  Hasibe Şenocak ile ilgili de şunları anlatıyor:  
“Hasibe Şenocak, Hacıvelioğlu Hurşit Şenocak’ın üç hanımından üçüncüsü olup benim öz 

babaannemdir. Hacıvelioğlu Hurşit Şenocak dedemiz beldemizin imamlığını 1965 yılına -elli yıla 
yakın bir süre- kadar aralıksız devam ettirmiş, 1970 yılında ebedî hayata göç etmiştir. 

Hepimizin büyüklerimizden dinlediği ve yakın tarih kitaplarımızdan okuduğu o yıllar 
yokluk kıtlık yılları idi. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde Türk halkının dünyaya 
büyük bir millî mücadele dersi verdiği o günün anaları, çocukları ve delikanlıları ile topyekûn Türk 
insanının kazandığı İstiklal Harbi Hafız Hurşit Şenocak dedemizin hemen dere kenarındaki evinde 
un değirmeninden alınan mısır unu ile ekmek yapılır, yemekler pişirilirdi. Üçüncü babaanne 
Hasibe Hanım dünya anası, herkese güler yüzlü, kimseye kızmayan benim gibi birçok torununa 
bakan, hiç kötü sözü olmayan ana denince ilk aklıma gelen ve hiç aklımdan çıkmayacak bir güzel 
anne idi. Bunun için şu an yirmi bir yaşındaki kızımın adını da Hasibe koyup büyük babaannemizin 
ismini yaşatıyoruz.” 

“O artık yalnız torunlarının değil Saraycık’taki miniklerin de Hasibe Annesi.”    
1974 yılında ben on yaşındayken kaybettiğim o güzel insan Hasibe Babaannemiz bundan 

sonra Saraycık’ta okuyan torunlarına ve yeni nesle güleç yüzüyle bakarak okulumuzdaki 
çocuklarımıza gerçek dünyadan dua edecek. 

Okulun yapılma kararının nasıl verildiği ile ilgili anıyı da şu şekilde paylaşıyor: 
“2017 yılının soğuk bir kış gününde rahmetli babam İsmet Şenocak’la değirmen yanındaki 

iş yerimizin önünde otururken bir grup minik çocuğumuzun önlerinde öğretmenleri ile Sağlık 
Ocağına doğru yürüdüğünü gördük. Anaokulu çocuklarının Sağlık Ocağında bir oda içerisinde 
soğukta zor şartlarda öğrenim yapmaya çalıştıklarını görünce babam bu konuyu bizim 
üstlenmemiz talimatını verdi. Babamın talimatı ile okul binası iki kat olacak biçimde birinci kat 
yemekhane ve çok amaçlı salon, ikinci kat ana sınıfı, bir genel amaçlı kullanılan oda olmak üzere 
planlanarak başlatılıp kısa zamanda çocuklarımızın rahat eğitim görebilecekleri bir ortam 
hazırlandı. Fakat babam okulun tamamlandığını göremeden ebedî hayata göç etti. Onun bana 
emanet ettiği bu minikleri ben okullarına kavuşturdum.  Bu çok heyecanlı ve onur verici bir 
duygu. İmkânı olan hayırsever insanların bu duyguyu yaşamalarını ve eğitime desteklerini eksik 
etmemelerini arzu ederim.”  

“Gönül ister ki yüce Allah bizlere de imkânı olan diğer insanlara da toplum için bu tür 
hizmetleri çoğaltarak yapmayı nasip etsin.” 
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ÇEBİ AİLESİ 
(Altınordu Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi) 

Devlet Sizden Bir Talepte Bulunmuşsa Muhasebesi Yapılmaz 
 

Ordu Nuriye - Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi 1996-1997 eğitim öğretim yılında Ordu 
Fen Lisesi binasında 24 yatılı kız öğrenciyle Ordu İşitme Engelliler Çok Programlı Lisesi olarak 
eğitim öğretime başlamıştır.  

Okul işitme engelli öğrencilerin mesleki yeteneklerini zenginlik sayan, sosyal değerleri 
özümsemiş, tüm engellerin özel eğitimde sevgi ve saygıyla aşılacağına inanan, geleceğin üretken 
ve mutlu nesillerine mesleki eğitimde örnek olmak vizyonuyla öğretime başlamıştır. 

Geleceğin mutlu ve üretken nesillerini yetiştirme sürecinde, öğrencilerin mesleki 
becerilerini ve genel kültürlerini geliştirerek, özel eğitimde öncü kurum olma misyonuyla yoluna 
devam etmektedir. 

Ancak o dönem içerisinde okulumuzun kendisine ait bir binası yoktu ve eğitim öğretimin bu 
özel çocuklar için devam edebilmesi açısından bir okul binası arsasına ihtiyaç duyulmaktaydı. 
İlimizin yöneticileri ve önde gelenleri böyle bir arayış içindeyken, okulumuzun adını taşıdığı Nuriye 
ve Halit Çebi’nin sevgili evlatları eğitim ve öğretime ülkemizin ve ilimizin bu kadar ihtiyacı olduğu 
anda seferber olmuşlar ve okulumuza ait 6000 m2 araziyi karşılıksız olarak sevdalısı oldukları 
Türkiye Cumhuriyeti devletine bağışlamışlardır.  

Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi binası içerisinde bilgisayar laboratuvarı, fen 
laboratuvarı, on altı adet öğrenci yatak odası, bir nöbetçi öğretmen odası, dinlenme salonu, altı 
adet sınıf, iki adet giyim teknolojisi atölyesi, iki adet el sanatları atölyesi, mutfak ve yemekhane, 
çok amaçlı salon, soğuk hava deposu, kiler, çamaşırhane, ütü odası ve on daireli bir de lojman 
bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin bulundukları ruh hâlleri içinden kurtulabilmeleri ve toplum içerisinde 
kendilerine yer edinebilmelerini sağlamak üzere çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışan 
okulumuzda izcilik, halk oyunları ve spor alanlarındaki çalışmalar sistemli olarak organize 
edilmektedir. 

Nuriye Hanım; Trabzon ili Sürmene ilçesi eşrafından Furtunizade Hacı Harun ve Gül 
Hanım’ın kızı olup 1894 Sürmene doğumludur. Ticaretle uğraşan ailesi, kızlarının iyi bir temel 
eğitim ve din eğitimi almasını sağlamış ve Türk örf ve adetleri doğrultusunda yetişmesini temin 
etmiştir. 

Nuriye Hanım, akrabalığı da olan Trabzon Kadısı Hasan Efendi’nin oğlu Halit Çebi ile hayatını 
birleştirmiştir. Bu evlilikten üç çocukları olup bunlar Melahat Katırcıoğlu, Perihan Çebi ve Hasan 
Çebi’dir. Çocuklarından toplam dokuz toruna sahip olmasına rağmen geçirdiği elim bir hastalık 
neticesi, o günkü koşullarda tüm tedavi imkânları denenmesine karşın hayatını kaybetmesi 
nedeniyle torunlarının hiçbirini görememiştir. 

Halit Çebi; Trabzon ili Sürmene ilçesi eşrafından Kadı Hasan Efendi ile Hatun Hanım’ın oğlu 
olup 1890 Sürmene doğumludur. Babası Hasan Efendi eski Trabzon kadısı olup adaleti ve 
dürüstlüğü ile tanınan, olaylara pratik çözümler getirerek insanlar arasındaki problemleri tatlıya 
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bağlayan yapısıyla çevresinde çok sevilip sayılan bir kimsedir. Oğlu Halit Çebi bütün bu özellikleri 
babasından aynen almıştır. Şu anda Ordu’da yasayan Çebi ailesinin büyüklerinin Ordu’ya 
gelmelerine öncülük etmiş, onlara destek vermiş, ev ve iş kurmalarına yardım etmiştir. 

Mutlu bir aile yaşantısı olan Halit Çebi, Hafız Halit diye bilinmekte olup Kur’an-ı Kerim’i 
ezbere okuyabilen, dinî bilgisi tam ve bir o kadar da modern fikirlere sahip bir kişiliktir. Son derece 
mütevazı, adaletli, dürüst, esprili ve yardımsever kişiliği onu sonradan geldiği Ordu’da çok 
sevdirmiş, her zaman aranan ve çoğu hadiselere de hakem görevi verilen bir kişi olmuştur. Hafız 
Halit Çebi 1976’da vefat etmiştir. 

Her iki hayırseverimizin kabri de Ordu İmam Hatip Lisesi yanındaki aile kabristanlığındadır. 
Ruhları şad olsun... 
Nuriye Halit Çebi adına okulumuzun bulunduğu arsayı bağışlayan, Melahat Katırcıoğlu, 

Perihan Çebi ve Hasan Çebi’dir. Evlatları, babaları ve anneleri adına bu bağışı yaparken “Size 
bıraktığım en önemli mirasım ismimdir.” diyen atalarının mirasını bir ömür yaşatmak ve eğitime 
katkıda bulmak istediler. 

Okulumuz ismini gururla taşıdığı Nuriye ve Halit Çebi’nin sevgili evlatları ve okulumuz 
arsasının bağışçıları: 

 
Melahat KATIRCIOĞLU (1926-2009) 
 

Ordu esnaflarından Halit Bey ve Nuriye 
Hanım 1926 yılında ilk çocukları Melahat’ı 
kucaklarına alırlar. 

Melahat Hanım Ordu’nun ilk eczacılarından 
biri olan Mehmet Katırcıoğlu ile evlenir. Bu 
evlilikten Ahmet, Ferit, Nuriye ve Hamit adını 
verdikleri biri kız, üçü erkek dört güzel evlatları 
dünyaya gelir. 

Çocukların en önemli şansı içine doğdukları 
ailedir. Mehmet Katırcıoğlu ile yüreği insan sevgisi 
ile dolu, bulunduğu her yeri güzelleştiren Melahat 
Hanım, bir öğretmen, iki doktor ve bir eczacı evlat 
yetiştirirler. Bu güzide evlatlar ailelerinden aldıkları 
değerli mirası günümüze taşırlar. 

Melahat Hanım 2009 yılında 83 yaşında 
hayatını kaybeder.  
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Perihan ÇEBİ (1928-2016) 
 

Perihan Hanım 1928 yılında Nuriye ve Halit 
Çebi çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelir. 

Perihan Çebi ilkokula başlama yaşına 
geldiğinde okula başlar ancak eğitimini 
tamamlayamaz. Perihan Hanım’ın yaşam hikâyesi 
Hâkim Burhan Çebi ile kesiştiğinde baba 
ocağından ayrılık vakti gelmiştir. Perihan Hanım 
eşi ile birlikte Ankara’ya doğru yola çıkar. Bu 
yolculuğa 1965 yılında Hüseyin Avni, 1967 yılında 
Halit adında iki erkek evladı katılırlar.  

Ailenin büyük dedesi Hacı Harun Furtun’un 
hayır işlerindeki hassasiyeti tüm aile üyelerinde 
olduğu gibi Perihan Hanım üzerinde de beklenen 
etkiyi yaratmıştır.  

2016 yılında Hakk’a yürüyen sevgili 
Perihan Çebi’yi saygı ile anıyor, Allah’tan rahmet 

diliyoruz. 
 

Hasan ÇEBİ (1933-2014) 
 

“Size bıraktığım en önemli mirasım ismimdir.” 
Seksen bir yıllık ömür nasıl anlatılır ki? Bu 

ömür nasıl özetlenebilir ki? Yaşamı boyunca örnek 
bir insan olmayı hem başarmış hem de yaşam 
biçimini sonraki kuşaklara bir miras olarak bırakmayı 
başarabilmiştir. Sert ve mücadeleci bir mizaç, naif 
bir ruh hâli ile birleşince ortaya Hasan Çebi çıkıyor.  

Paşa olan lakabı kendi isminin önüne geçen 
Hasan Çebi’nin uzun hayat hikâyesi 1933 yılında 
başlamıştır. İki ablasından sonra dünyaya gelen 
Hasan için kurbanlar kesilmiş, ev ahalisi sevinçle 
karşılamıştır yeni misafiri. 

 Çocuklarını ve insanları çok seven, değer 
veren Hasan Çebi’nin en güzel yaptığı şeylerden 
birisi bu sevgisini çok naif bir şekilde ifade etmesidir. 
Hasan Çebi’nin Emel, Tuğrul ve Halit adlarında biri 

kız ikisi erkek olmak üzere üç evladı vardır. 
Tanıdık ya da yabancı dost meclislerinde adı mutlaka geçen Hasan Çebi’nin isminin 

yanında dürüstlük, tevazu, vefa ve hayırseverlik kavramları birlikte anılırdı.  
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1992 yılında Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine 6000 m2 arazisini kardeşleri ile birlikte 
karşılıksız olarak sevdalısı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağışlamıştır.  

“Eğer devlet ya da kamu sizden bir talepte bulunmuş ise bunun muhasebesi yapılmaz.” 
cümlesi, ülkesine ve yaşadığı şehre vefa duygusunun ve sevdasının ifadesidir. 

Yaşadığı hayatın hakkını veren ve bu uzun yaşamdan yaptığı çıkarımları birer öğreti olarak 
bizlere miras bırakan sevgili Hasan Çebi’ye Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatırasının karşısında 
saygı ile eğiliyoruz. 
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Ergin KARLIBEL 
(Altınordu Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlkokulu ve Ortaokulu, Altınordu Mimar Oktay Uğurel Özel 

Eğitim Uygulama Okulu, Altınordu Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu) 

Eğitim Gönüllüsü Vakıf İnsan 
 

 “Hayırseverlik bizim için bir aile değeridir.” 
Ergin Karlıbel’i tanımlayan ne güzel söz… Çünkü 
Karlıbel ailesinde nesilden nesile devam etmekte 
hayırseverlik. Kendisi öncelikle hayırsever işadamı 
olup eğitime gönül vermiş, Ordulu bir Vakıf İnsan’dır. 

 Ergin Karlıbel, 1942 yılında Ordu’da doğdu. Eşi 
Lebibe Hanım 2018 yılında vefat etti. Oğulları Mimar 
ve Şehir Plancısı Levent Karlıbel ile İşadamı Çağatay 
Karlıbel’dir. Ergin Karlıbel ilk, orta ve lise tahsilini 
Ordu’da tamamladıktan sonra İstanbul İktisat 
Fakültesi Yüksek Gazetecilik Okulundan mezun oldu. 
Askerlik görevini yedek subay olarak Ordu’nun 
köylerinde iki yıl boyunca öğretmenlik yaparak 
tamamladı.  

70 yıl önce kurulan ve 50 yıldır fındık, turizm, 
inşaat ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ergin 
Karlıbel, 1965 yılında köylere at sırtında kitap taşıyarak başladığı eğitime hizmet ve katkılarını, 
bugün adını taşıyan Bilgi Vakfı ile aralıksız devam ettirmekte. 

 Kızılay Derneği, Mehmetçik Vakfı, Millî Eğitim Vakfı, Türk Futbol Vakfı Ordu Şubesi 
Başkanlıkları görevinde de bulunan Ergin Karlıbel; Orduspor Kulübü Başkanlığı, Ordu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı, Ordu Tenis Kulübü Başkanlığı yaptı. Çeşitli okulların yaptırılmasına da 
kurulan vakıf ve derneklerde başkanlık üstlenerek öncülük yapan Ergin Karlıbel; her yıl aralıksız 
ve karşılıksız elli tıp fakültesi öğrencisine burs vermektedir. 

 Ergin Karlıbel; başta eğitim olmak üzere yaptığı hizmet ve katkılar nedeniyle Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’nin 7 Vakıf İnsanı”ndan birisi olarak 2010 yılında  “Vakıf 
İnsan” seçilmiştir. 

Karlıbel’in ismini taşıyan vakıf aracılığı ile Ordu’ya kazandırdığı hizmet ve yatırımların 
bazıları şöyledir: 

- Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu 

- Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu 

- Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlkokulu/Ortaokulu 

- Mimar Oktay Uğurel İşitme Engelliler Ortaokulu 

- Kredi ve Yurtlar Kurumu Ordu Üniversitesi Lebibe-Ergin Karlıbel Yurdunun arsa bağışı  (20 
dönüm) 
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- Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Ergin Karlıbel Araştırma Kütüphanesi 

- Fatma Karlıbel Halk Eğitim Kurs Merkezi 

- Merkez İlköğretim Okulu Lebibe Karlıbel Kütüphanesi 

- (…)  

İsmini sayamadığımız daha nice hayırlar… 

Hayırseverimizin kardeşi Ahmet Karlıbel’in ismini taşıyan Yeşilyurt Ahmet Karlıbel 
İlkokulu/Ortaokulu 1990’lı yıllarda üç derslik, sobalı, su tesisatı bile olmayan, Güzelyalı 
Mahallesi’nin ihtiyacını karşılamayacak durumda bir okuldu. Atatürk’ün ismini verdiği (Yeşilyurt 
İlkokulu) bir okulun bakımsız bir durumda olması o yıllarda mahalleli ve basın tarafından tepki 
almaktaydı. Dönemin Valisi ricası üzerine okulu o sıralar kardeşi Ahmet’i kaybeden Ergin Karlıbel 
yaptırır. 

Ahmet Karlıbel 1944 yılında Ordu’da doğar. İlk, orta ve lise tahsilini Ordu’da 
tamamladıktan sonra Ankara Yüksek Gazetecilik Okulunda üniversite eğitimini tamamlar. 
Ordu’nun en köklü spor kulüplerinden olan Ordu İdmanyurdu Futbol Kulübü efsane kaptanı 
Ahmet Karlıbel,  Ordu’da sevilen bir sporcudur. Kulübe büyük emeği oldu. Ordu Lisesi ve Ordu 
İdmanyurdu Kulüplerinde takım kaptanı olarak uzun yıllar futbol oynadı. Örnek bir insan, örnek 
bir kişilik… Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” vecizesini tam anlamıyla 
karşılayan bir sporcudur. Evli ve iki çocuk babası Ahmet Karlıbel yakalandığı amansız hastalık 
nedeniyle 28 Ocak 1996 tarihinde 52 yaşında vefat eder.  

Eğitime katkıda bulunmayı bir yaşam felsefesi yapmış Ergin Bey için Vali Bey’in okulu 
yenileme teklifi bir fırsat olur. Üstelik kardeşi Ahmet’in genç yaşta vefat ettiği böyle bir dönemde 
onun örnek kişiliği, futbol hayatı bilinsin, tanınsın;  kabiliyetli ve ahlaklı bir nesil yetişsin diye 
kardeşinin ismini bir eğitim yuvası olan okulda yaşatmak ister. Böylece 1998-1999 yıllarında beş 
derslikli, kolej havasında pastel renklerle boyatılan komple tadilatı yapılmış; kütüphane, 
laboratuvar, iş eğitimi atölyesi yaptırılarak okul bugünkü modern hâlini alarak Yeşilyurt Ahmet 
Karlıbel İlköğretim Okulu adıyla eğitime açılır. 

 Ergin Karlıbel “Okul yapılırken öğretmenlerin de çimento torbalarını taşıdığını gördüm. 
Hepsi çok hevesliydi. Gördüğüm manzara karşısında çok duygulandım. Öğrencilerin geleceğine 
katkı sunmak beni her zaman mutlu etti. Okullara aile fertlerimizin isimleri verildikçe onur 
duyuyor, Ordu’nun eğitim ve kültürüne hizmette bulundukça seviniyoruz. Ordulu hayırseverlerin 
eğitime ve kültüre katkıları ile eğitim açığımız kapanır, Ordu’nun eğitim ihtiyacı karşılanır. 
Yaptığımız hayırlarla isimlerimiz yaşar, yapılan hayırların altında imzamız olur. Bundan sonra da 
Ergin Karlıbel Bilgi Vakfı olarak yaptırdığımız okulların hamisiyiz ve desteklerimiz devam 
edecektir.” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade eden Karlıbel, eğitim konusunda umut ışığımız 
olmaya devam ediyor. 

Hayırsever İşadamı Ergin Karlıbel tarafından yapılan bağışlar ve protokol neticesinde hem 
kayınbirader olan Mimar Oktay Uğurel’in adının unutulmaması hem de eğitime destek için Mimar 
Oktay Uğurel Özel Eğitim Uygulama Okulunun arsasını bağışlamıştır. 

Ordu ilinin yapılaşmasında birçok ilklere imza atan Mimar Oktay Uğurel Selanikli 
Kunduracı Hacı Yunus ve Zeynep Uğurel’in oğludur. İsmetpaşa İlkokulu Merkez Ortaokulu ve Ordu 
Lisesini bitirdikten sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini başarı ile bitirdi. 1963 
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yılından sonra eniştesi olan Ergin Karlıbel ile inşaat ortaklığı yaparak kırk yıl süre ile sayısız proje 
ve yapıya imza attı. İstanbul’da birçok iş merkezlerinin projelerini ve yapımını gerçekleştirdi. 

Usta çizgileri zarif ve dürüst kişiliği ile tanınan Mimar Oktay Uğurel Ordu ve İstanbul’da 
birçok mimarın yetişmesinde katkıları oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Uğurel 2003 yılında vefat 
etti. 

Mimar Oktay Uğurel Özel Eğitim Uygulama Okulunun bünyesinde on iki derslik, rehberlik 
servisi odası, müzik odası, görsel sanatlar odası, çok amaçlı salon ve stres salonu mevcuttur. 

Hayır yapılacağı zaman hep söylenir “Gönlünden ne kopuyorsa…” Görüyoruz ki Ergin 
Karlıbel gönlünden kopanı değil, hayır yapmaya gönlünü vermiş bir hayırsever…   
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Feyzullah ENGİNYURT 
(Altınordu Ordu Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu) 

Eğitim Aşkı İnsan Aşkı Demektir 
 

Feyzullah Enginyurt, Ordu merkeze bağlı 
Dedeli köyünde yedi çocuklu bir ailenin üçüncü 
çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası Ziya Bey, 
annesi Fatma Hanım’dır. Ticaretle uğraşan ailenin 
maddi durumları son derece iyidir.   

Feyzullah Enginyurt, ilkokulu Dedeli köyünde 
tamamlar ve ortaokul ikinci sınıftayken eğitimini 
yarıda bırakır. Babası, onun okumasını çok arzular 
ancak o, babasına köylerindeki dereyi göstererek “Bu 
dere ne zaman yukarı akarsa ben o zaman okurum.” 
diyerek okumayı istemediğini, babasına açıkça ifade 
eder. Bu suretle aile geleneği olan ticarete erken 
yaşlarda atılır. Kısa zamanda azmi ve çabasıyla büyük 
işler başarır. Yurt içinde ve yurt dışında ihracat ve 
ithalat işlerinde sözü geçen iş adamları arasında yer 

almayı başarır.  
 Feyzullah Enginyurt, her ne kadar iş dünyasına erken atılıp eğitimini yarıda bırakmış olsa 

da ondaki eğitim aşkı hiç bitmez. Zaman içerisinde okulu yarıda bıraktığına çok hayıflanır. 
Çocuklarına her daim eğitimin ne derece önemli olduğunu söyler ve onların eğitimi için elinden 
geleni yapar. Dereler yukarı akmaz akmasına ama yatağına sığmaz taşar. Enginyurt, irfan sahibi 
bir insan olmanın sorumluluğuyla damlayı deryaya katar. Sadece kendi çocuklarının eğitimi için 
değil evladı olmaktan daima onur duyduğu milletinin yaşadığı toplumun diğer fertlerinin eğitim 
ihtiyacını karşılamak için çırpınır.  

Feyzullah Enginyurt, 1962 yılında Rabia Hanım’la evlenir. Feyzullah Enginyurt, dört kız ve 
bir erkek evladı olan müşfik bir koca, öfke fırtınası sevgi sağanağıyla savuşan bir aile babası,  iş 
camiasında da sevilen hatırı sayılır varlıklı bir patron olur. Oğlu Adnan Bey’in tabiriyle Karadeniz 
misali birden taşan öfkesi, çalışanlarını hiç incitmez, onlar bu coşkun dalganın onları daha iyi 
kıyılara taşıdığından emin,  işlerine dört elle sarılırlardı. 

Feyzullah Enginyurt’un en büyük emeli “Sizin en hayırlınız insanlara en hayırlı olanınızdır.” 
hadis-i şerifi düsturunca bir okul, bir cami ve bir öğrenci yurdu yaptırmaktı. Bu arzusunu 
gerçekleştirebilmek için Ordu’daki bir arsasını değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu arzusunu 
dönemin Ordu Valisi’ne iletir. Vali Bey ona Ordu Fen Lisesinin bir kız yurdu ihtiyacı olduğunu 
söyler.   

Feyzullah Bey, insanlığa hizmet adına en doğru yatırımın eğitim olduğu kanaatindedir, Vali 
Bey’in teklifini kabul eder ve hemen işe koyulur. 01.03.1995 tarihinde 140 öğrenci kapasiteli kız 
yurdu inşaatını başlatır. Feyzullah Enginyurt, inşaatın yapımı esnasında gece gündüz demeden 
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süreci yakından takip eder. Çünkü o, biliyordu ki bu toplumun kültürel, ekonomik ve teknolojik 
kalkınmasında en önemli pay kadınlarımıza düşmektedir ve okumuş, eğitimli bir anne eğitimli bir 
toplum demektir. İnşaatın devam ettiği sıralarda kalp rahatsızlığı baş gösteren Feyzullah Bey, bu 
rahatsızlığını hiç ciddiye almaz.  Tedavisi için Türkiye’de o dönemde gerekli imkânlar olmadığı için 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesi gerekmektedir ama o, yurt tamamlanmadan tedavi olmayı 
kabul etmez. Fakat bu arzusuna ömrü vefa etmez. İnşaatın bitimini göremeden 01.08.1995 
tarihinde hayata gözlerini yumar. Yurt, onun adına oğlu Adnan Enginyurt tarafından 
26.07.1996’da hizmete açılır.  

Enginyurt, topluma yararlı olmayı, insanımızı her yönden donatıp yüceltmeyi seven bir 
kişiliktir. Hayır işlerinde “Bir elin verdiğini, diğer el görmemeli.” prensibi onun karakterinin en 
bariz vasfıdır. Bayramları herkes için bayram, dar gelirli aileler için de imkânsızları mümkün 
kılmak, onun en büyük sevincidir. Cömertliğin en güzel yanı naif olması, insanları incitmemesidir. 
Enginyurt, hazır bulunduğu iyiliğin en son tuğlasını koyan olsa da bunun dillendirilmesinden 
hoşlanmaz. 

Enginyurt, iş hayatı boyunca ilkeli ve çalışkan oluşuyla tanınmıştır. Sabah erkenden kalkar 
ve akşamın geç saatlerine kadar hiç yorulmadan çalışır. 1960 yılında atıldığı iş yaşamında birçok 
iş kolunda, birçok kişiye iş imkânı sağlar. Oğlu Adnan Bey’e: “Ben 250 kişiye iş verdim, sen ise 
bunun on katına ulaşmalısın.” der.  Adnan Bey, babasının bu sözüyle hareket ederek yaptığı yeni 
yatırımlarla pek çok aileye iş imkânı sağlar. 

Bu değerli büyüklerimizin ufkunun geniş, basiretinin sağlam oluşu ile gençler geleceğe 
umutla bakmaktadır. Eğitimde umut, bir buğdayın mucizesine şahit olmaktır: Bire yüz verir, yüze 
bin… 

Feyzullah Enginyurt’un hayırlara vesile olarak yaptırdığı Ordu Fen Lisesi Kız Yurdunda bu 
zamana kadar bu yurtta kalıp da mezun olan yüzlerce öğrenci şu an doktor, mühendis, mimar, 
öğretmen ve en önemlisi onurlu bir insan olarak yurt içinde ve yurt dışında önemli işlere imza 
atıyorlar ve atmaya devam edecekler. Atılan her imza, Feyzullah Enginyurt ve onun gibi nice güzel 
insanımızı ebedîleştirecek; insanlık yolunun bu kilometre taşları yolumuzu daima aydınlatacaktır. 
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Haki YENER ve AİLESİ 
(Altınordu Haki Yener İlkokulu) 

Çocuklarımıza Mirasımız Eğitim Olsun 
 

Ataları Amasya Yıldırım Beyazıt Medresesi 
hocalarından olan Haki Yener’in babası Müderriszade 
Mehmet Hüsnü Efendi Amasya’da çıkan salgın 
hastalıktan dolayı Osmanlı’nın son Trabzon müftüsü 
olan dayısı Şair Tıflı Efendi tarafından Ordu’ya 
getirilmiştir. Eski Biben köyü şimdiki Zafer köyünde 
1902 yılında doğan Haki Yener rüştiye mektebini 
bitirmiştir.  Haki Yener beş erkek, iki kız olmak üzere 
yedi kardeştir. İki erkek kardeşi Birinci Cihan 
Harbi’nde Gümüşhane Harşut, Elazığ Harput arasında 
şehit olmuşlardır. Diğer iki erkek kardeşi ise Kurtuluş 
Savaşı gazisidir.  

Babasının erken vefatı nedeni ile 
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925 yılında küçük 
yaşta ticaret hayatına atılmıştır. Ve ilk ticarethanesini 
kurmuştur. Dürüstlükle çıktığı ticaret hayatında Doğu 

Karadeniz’in en büyük gıda toptancısı olmuştur. İlim irfan hikmet aşığı olan Haki Yener binlerce 
öğrencinin okuması için burslar vermiş çalışkan ve dürüst insanları ticaret hayatına katmıştır. 
Onlara ticarethane kurmalarında maddi manevi yardımda bulunmuştur.  

Üç evlilik yapan Haki Yener’in birinci eşi altı ay yaşamıştır. İkinci eşinden üç tane oğlu; 
üçüncü eşinden dört kızı, bir oğlu olmuştur. 

İlim irfan aşığı olan Haki Yener çocuklarını da 1940’lı yıllarda İstanbul’da Şişli Terakki, 
Galatasaray, Saint Benoit ve Kabataş Erkek Liselerinde okutmuştur. Bu onun eğitime ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir. “Ceketimi satar yine de okumak isteyeni, evladım olsun olmasın, 
okuturum.” anlayışında olan Haki Yener memleketin kalkınması için eğitimin ne kadar önemli 
olduğuna inanır. Müderris ve hafız olan Haki Yener ilim ve irfanın gelişmesi için Ordu İmam Hatip 
Lisesi ve bunun gibi birçok okul ve cami yapımında çok ciddi katkılarda bulunmuştur. Onlarca 
insana arsa vermiş ve evini yaptırmış buna rağmen sağ elin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde 
hareket etmiştir. Bir dönem Ordu Ticaret Odası Başkanlığı da yapmış olan Haki Yener, yetmiş altı 
yaşına kadar işinin başında aktif olarak bulunmuştur. Üzerine güneş doğmadan kalkıp bir cüz 
Kur’an okuduktan sonra sabah namazını kılar kılmaz iş yerini açacak kadar çalışkan bir insandır.  

Yapmış olduğu ticaretinde karaborsaya ve stokçuluğa izin vermiyor ve her türlü fırsatçı 
tüccarların halkı sömürmesine karşı çıkıyordu. 1937 yılında Haki Yener müessesesine Valilik 
tarafından özel ruhsat verilmiş ve bazı malların onun denetiminde satılmasını devlet uygun 
görmüştür. Bu onun ticaretinde ne kadar adaletli ve dürüst olduğunu göstermektedir. Haki Yener 
müessesesine gelen tüm hemşehrilerine karşı daima dürüst ve şerefli tüccardı. Bu gücünü 
tamamen halkın menfaatine kullanıp piyasanın fiyat denge unsuru olmuştur. Diğer tüccarlara 
fazla kârla mal satma müsaadesi vermemiştir. Bu yapısından dolayı tüm piyasanın hiç unutmadığı 
saygı ve sevgi duyduğu bir kişilik olmuştur.  
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Memleketin ve milletin sorunlarına da duyarlı olan Haki Yener 1963 yılından vefat ettiği 1 
Ekim 1978 tarihine kadar siyasetin içinde olmuştur. Hayatı ve mücadelesi ile ilgili eski milletvekili 
Mehmet Doğan’ın “Anadolu Alpereni” adında Haki Yener kitabı vardır.  

Haki Yener 1978 Ağustos ayında kalp rahatsızlığı nedeni ile Türkiye’de bypass ameliyatı 
yapılamadığı için Almanya’ya gitmiştir. Ameliyata hazırlandığı son gece şöyle bir rüya görmüştür. 
Hasta yatağında yatarken odasından içeri Resulallah Efendimiz (SAV) ziyaretine kolunda üç top 
patiskayla gelmiş, “Haki Bey, bunları sana getirdim.” demiş. “Bunlar nedir ya Resulallah” 
dediğinde “Birinci top patiska ilme ve İslam’a vermiş olduğun hizmetlerden dolayı, ikinci top 
patiska bunu satmaya layık tüccar olduğun için, üçüncü top patiskayı da sana hediye getirdim” 
diye söylemiştir. Rüyanın yorumunu yaptıktan sonra eşiyle ve yanındaki çocuğuyla helâlleşerek 
öleceğini bilerek ameliyata girmiştir. 1 Ekim 1978’de ameliyattan sonra Kadir Gecesi vefat 
etmiştir. Allah rahmet eylesin… 

Ölümünden sonra onun eğitime verdiği önemi bilen çocukları; Melike Yener, Hülya 
Sönmez, Rabia Kader Yener, Ayşegül Yener ve Göktürk Yener tarafından Haki Yener İlkokulunun 
arazisi Millî Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Toplum yararına bu hayrı yaptırmalarının nedenini 
eğitime verdikleri değerle açıklamışlardır. 

Arsa bağışında bulunanlardan Göktürk Yener, bu ülkenin kalkınmasının temelinin eğitim 
olduğunu belirtip; “Bir insana verilebilecek en büyük servet eğitimdir. Eğitimsiz insana 
imparatorluk bırakırsan çadır yapar, eğitimli insana çadır bırakırsan imparatorluk yapar.” diye 
belirtmiştir. Ayrıca eğitimin uzun bir süreç olduğunu, bir eğitim damlasının damladıktan yüz yıl 
sonra meyvesini verdiğini ifade etmiştir. Bu arsayı bağışlarken herhangi bir zorluk ile 
karşılaşılmadığını, Allah’ın da yardım ettiğini ve işlerin kolay ilerlediğini belirtmişlerdir. Vermek 
duygusunun insana en çok huzur veren duygu olduğunu belirtip “Allah bana verme (yardım etme) 
duygusunu bahşetti. Bunun için Allah’a şükrediyorum.” demiştir. Eğitime destek ve katkıda 
bulunmak isteyenlere ise “Bu dünya fanidir, diyorlar ya, sadece demekle kalmasınlar. Vermek 
öyle kolay değildir. Ve verdin mi öyle az değil çok vereceksin, bir kere canın yanacak. Sonra devam 
ettikçe öyle bir haz alıp huzur dolacaksın ki anlatamam.” şeklinde tavsiyede bulunmuşlardır.  

Bugün gelinen noktada okulun çevreye etkisi ve katkısı bakımından çok önemli bir rol 
üstlendiğini ve okul ile ilgili hep olumlu haberler duyduklarını, bu olumlu tabloda okulun açıldığı 
günden bu güne kadar görev yapan yönetici ve öğretmenlerin gayretleri ve başarıları olduğunu 
düşündüğünü ekleyerek “İyi ki bağışlamışız diyorum.” şeklinde duygularını ifade ettiler. “Eğer 
Haki Yener sağlığında iken bu arsayı bağışlasaydı adını yazdırmak istemezdi, inancı gereği bunu 
yapmazdı.” diye sözlerini tamamladılar. 

Okulumuz 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında Subaşı İlköğretim Okulu olarak hizmete 
açılmıştır. 05.06.2000 tarihinde bağışçılarımızın babası merhum Haki Yener´in ismini almış Haki 
Yener İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. 

Okulumuz Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde dört katlı olarak yapılmış, yirmi bir derslik 
ilkokul, iki derslik anasınıfı olmak üzere yirmi üç derslikte eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Okulumuzun açıldığı 1999 yılından bugüne kadar okulumuzda yetişmiş öğrencilerimiz ve 
bu okulda görev yapan, yapmakta olan personellerimiz adına okulumuzun arsasını bağışlayan 
Melike Yener, Hülya Sönmez, Rabia Kader Yener, Ayşegül Yener ve Göktürk Yener’e 
teşekkürlerimizi sunarız. 



 

21 
 

 
 

Hüsamettin ÇABUK 
(Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk İlkokulu) 
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Ben İnsanlar Beğensin Diye Değil Allah Rızası İçin Uğraşıyorum 
 

17 Ocak 1943 tarihinde Öceli köyünde dünyaya 
gelen Hüsamettin Çabuk, ilkokulu Öceli İlkokulunda 
okumuştur. Sanat Enstitüsünden sonra İTÜ Maden 
Mühendisliği bölümünü bitirerek Ereğli’de kömür 
madenleri fabrikasında maden mühendisi olarak 
çalışmıştır. Daha sonra Türkiye Şişecam Sanayii A.Ş’de 
Paşabahçe Cam Fabrikasında mühendis olarak 
çalışmış ve 1975’te ticarete atılarak Tekirdağ ili Çorlu 
sınırları içinde Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi kurmuş ve 
250 kişiye iş imkânı sağlamıştır. 

Babasının telkinleri sayesinde elde ettiği 
imkânları doğup büyüdüğü köye katkı ve yardım 
amaçlı kullanan hayırsever bir iş insanı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Doğduğu topraklara katkıda 
bulunmak en büyük isteği hâline dönüşmüştür. 

 Babası Muhittin Çabuk da zamanında köyüne katkı sunmaya çalışan, hayır yapmayı seven 
bir kişiymiş. Hüsamettin Çabuk’un kardeşi Albay Mustafa Çabuk, babasını “Sürekli bizlere hayır 
yapmayı telkin eder, ‘Ne verirsen elinle o gider seninle’ diyerek tavsiyelerde bulunurdu. İmece 
usulü elinde kazma kürek köyün yollarını açmak için çalışırdı.’’ diyerek anlatmıştır. 

Kardeşi Hamdi Çabuk, babasıyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır: “1971 yılında bir gün 
kardeşlerimle babamızı ziyarete gittik. Babam köye elektrik getirmeyi düşündüğünü, bunun için 
de otuz beş adet direğe ihtiyaç olduğunu anlattı.  Bunun imkânsız olduğunu söyledik. Ancak 
babam bizimle bahse girdi ve ‘Ben bunu başarırsam bana ne vereceksiniz?’ dedi. Biz de  ‘Sen köyü 
elektrikle donat biz de seni baştan aşağı takım elbise ile donatırız.’ dedik. Bunun üzerine babam 
tanıdığı tanımadığı birçok müteahhitle görüşerek ellerinde arta kalan otuz beş adet elektrik 
direğini toplayıp köyün elektrik direklerini çektirmiş. Ardından bizi arayıp ‘Direkler dikildi, 
elbisemi diktirin!’ diyerek bizi hem sevindiren hem de şaşırtan müjdeyi vermişti.” 

Hüsamettin Çabuk da babasından gördüğü bu yardımsever kişilikten etkilenerek o da 
köyünün ihtiyaç ve sorunlarına kayıtsız kalmamıştır. Köyünün Öceli-Ordu bağlantı yolunu 
asfaltlatmış, köy mezarlığının bakım onarımını ve çevre duvarını yaptırmış, köyün çeşitli 
yerlerinde sondaj çalışmaları yaptırarak köy sakinlerinin evlerine su bağlanmasını sağlamıştır. 

Köyün yolları asfaltlanırken yaşanan bir olaydan kardeşi Hamdi Çabuk Bey şöyle bahseder: 
“Asfalt için yol genişletilirken bir gün çalışmalar durdu.  Malum Karadeniz Bölgesi, havalar yağışlı, 
yollar çamur çorak oldu ve ahali söylenmeye başladı. Ağabeyime insanlar söylenip duruyor,  
‘Acaba bu işle hiç mi uğraşmasaydın’ diye çekine çekine sordum. O da gülerek, parmağını yukarı 
kaldırdı ve şöyle dedi: ‘Ben insanlar beğensin diye değil Allah rızası için uğraşıyorum.’ Belki biraz 
gecikmeler oldu ama köyümüz asfalt yola kavuştu sonunda.” 

Hüsamettin Bey babasından aldığı feyz ile durmamış köyü için, ülkenin geleceği çocuklar 
için elinden geleni yapmaya devam etmiştir. Bu amaçla da köyün okulunun ihtiyaçlarını gidermek 
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için kolları sıvamıştır. Köyün okuluna 2000 yılında tam donanımlı bir ana sınıfı, kütüphanesi ve fen 
laboratuvarı olan bir ek bina yaptırmıştır. Bununla da yetinmeyip okula bir kalorifer tesisatı 
kurdurmuş, okulun ısınma sorununu ortadan kaldırmıştır. Eskiyen ve artık amacına hizmet 
etmeyen tüm pencereleri ahşaptan pvc’ye dönüştürmüş, çatıyı yeniletmiş, okula tuvalet ve 
lavabo ihtiyacını karşılayan bir ek daha yaptırmış ve öğrencilerin okul içinden kullanımını 
sağlamıştır. Okula yaptığı tüm yardım ve katkılardan dolayı 15 Eylül 2000 tarihinde okulun adı 
Öceli Hüsamettin Çabuk İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. Halen Öceli Hüsamettin Çabuk 
İlkokulu ve Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

Muhittin Çabuk’un telkinleri aile içinde çocuktan çocuğa miras gibi gelmiştir. 2005 yılında 
vefat eden Hüsamettin Çabuk’un hizmet anlayışını bugün varisleri, kardeşi Albay Mustafa Çabuk 
ve yeğeni Servet Çabuk devam ettirmektedir. 

Başta insanlara ve çevresine yardım etmeyi kendine görev edinen, evlatlarını da bu yolda 
yetiştiren Muhittin Çabuk’a, doğup büyüdüğü yerleri unutmayan Hüsamettin Çabuk’a ve 
varislerine tüm katkı ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

 

 

Hüseyin FURTUN 
(Altınordu Faruk Furtun Anaokulu) 
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O Çocukları Çok Severdi 
 

Ordu eşraflarından Hüseyin Furtun 1927 
yılında Ordu’da doğmuştur. Annesinin adı Gülizar 
Furtun, babasının adı Paşa Furtun’dur. Hüseyin 
Furtun’un Halim Furtun adında bir de kardeşi vardır. 

İlk ve orta tahsilini Ordu’da tamamlamış, 
Trabzon Lisesini bitirdikten sonra yüksek tahsilini 
tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. İktisat 
Fakültesini bitirdikten sonra Ordu’ya dönmüştür. İş 
hayatına Ordu’da başlayan Hüseyin Furtun, iş 
yaşantısı boyunca fındık ticareti ve ihracatıyla 
meşgul olmuştur. İşinde son derece titiz, başarılı ve 
akıllı bir iş adamı olan Hüseyin Furtun, Ordu’ya 
döndükten sonra eşi Sabahnur Hanım ile 1952 
yılında evlenmiş ve bu evlilikten biri kız, üçü erkek 
dört çocukları olmuştur.  

İyi bir eş ve başarılı bir iş adamı olan merhum 
Hüseyin Furtun; dürüst, saygın ve çalışkan biridir. Okumayı çok sevmiş başucundan kitaplarını hiç 
eksik etmemiş hatta geceleri çalışarak Fransızcayı kendisi öğrenmiş, münevver kişiliği ile yaşadığı 
dönemin önemli şahsiyetlerinden biri olmuştur. 

Sabahnur Hanım eşi Hüseyin Furtun’dan bahsederken “İyi bir baba, iyi bir eşti. Çok mutlu 
yıllarımız oldu ama yaşadığımız acılar bizi çok üzdü. Eşimle çok çalıştık ve dört çocuğumuzu en iyi 
şekilde yetiştirdik. Eşim son derece çalışkan, düzenli, disiplinli ve akıllı bir insandı. Sabahları her 
zaman çok erken kalkar, fabrikamızı işçilerden önce o açardı. İş hayatındaki başarısını da bu 
çalışma disiplini sayesinde oluşturdu.” diyerek duygularını dile getirmiştir. 

En küçük oğlu olan Faruk Furtun’u 10 Mayıs 1992 günü İstanbul’da henüz 30 yaşındayken 
elim bir trafik kazası sonucu kaybeden, evlat acısıyla sarsılan merhum Hüseyin Furtun oğlu Faruk 
Furtun’un  “O çocukları çok severdi.” diyerek adının ve hatırasının bir eğitim kurumunda 
yaşamasını arzu etmiş ve bu vesileyle 17 Aralık 1996 tarihinde eğitim hayatına açılan ve 
günümüze kadar çocuklarımız için eğitim yuvası olan Faruk Furtun Anaokulunun arsasını 1993 
yılında devlete bağışlamıştır. 

Sabahnur Hanım eşinin okulun arazisini bağışlarken hissettiği duygularını  “Oğlumuz Faruk 
Furtun’un ölümünden sonra eşimin yaşadığı günlerin hiçbir manası kalmamış ve her şeyden 
kendisini soyutlamıştı. Okulun arazisinin bağışını yaparken, oğlunu düşünerek tamamen ona 
odaklandı ve onun çocuk sevgisinden yola çıkarak araziyi bağışladı, çocukları çok seven oğlumuz 
için de ‘Benim çocuğum yattığı yerde mutlu olsun.’ dedi.” diyerek bağışına kararı verir. 

Hayırsever iş adamı Hüseyin Furtun ne acıdır ki kendi bağışlamış olduğu arsada bir yakının 
cenaze namazında, oğlunun ölümünden bir yıl sonra kalp krizi geçirerek 1993’ün Eylül ayında 
vefat etmiştir. 
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Hüseyin Furtun’un vefatından sonra her fırsatta Faruk Furtun Anaokulunu ziyaret eden ve 
desteğini esirgemeyen Sabahnur Furtun, sözlerine şöyle devam etti: “O kadar mutluyum ki! O 
cıvıl cıvıl çocuklukların seslerin duymak, servislerin üzerinde ‘Faruk Furtun’ isminin yazılı olduğunu 
görmek harika bir duygu. Bundan büyük mutluluk olmaz diyorum.” dedi. 

1996 yılında yapımı tamamlanarak eğitim hayatına başlayan Faruk Furtun Anaokuluna 
Furtun ailesinin katkıları yine devam etmiştir. Okulun önünde yer alan kameriye ve okulun isim 
tabelası onlar tarafından yenilenmiş ayrıca bilim sınıfının yapımına büyük destekleri olmuştur. 

Faruk Furtun Anaokulu iki katlı olup dokuz derslikten oluşmaktadır. Ayrıca 2015 yılında 
okulun bünyesine bir bilim ve teknik sınıfı kazandırılmıştır ve ikili eğitim yapmaktadır. Okul bir 
okul öncesi eğitim kurumu olarak çok tercih edilmektedir. 

 

Mehmet Adil YALÇIN 
(Altınordu Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu ve Ortaokulu) 
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Eller İnsana Erdikçe Güzel 
 

Hayırsever işadamı Mehmet Adil Yalçın, 1944 
yılında Ordu ilinin merkez ilçesine bağlı Eyüplü 
köyünde dünyaya gelir. İlkokulu Eyüplü İlkokulunda, 
ortaokulu ve lise eğitimini Ordu’da tamamlar. 1963 
yılında Ordu’dan ayrılarak İstanbul’a giden Mehmet 
Adil Yalçın, 1968 yılında İstanbul’da Özel Akşam 
Teknik Okulunu, 1970 yılında Tekniker Yüksekokulunu 
bitirmiş daha sonra ise 1992 yılında İstanbul 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünü tamamlamıştır.  

Eğitim yaşantısına zorluklar içerisinde 
başlayan Mehmet Adil Yalçın’ı rahmetli annesi altı 
yaşında ilkokula kayıt ettirirken okula bir sepet 
patates hediye ederek evladını teslim etmiş “Evvela 
Allah’a sonra size güveniyorum.” diyerek okuldan 

ayrılmıştır. Bu minvalde eğitim hayatına başlayan Mehmet Adil Yalçın aynı düstur ile eğitim 
yaşantısına devam etmiş, İstanbul’daki eğitim yaşantısını da gündüz çalışıp gece okula giderek 
tamamlamıştır. Tahsil sürecinde meslekte tecrübe edinmiştir. O günlerden bu yana eğitime büyük 
önem veren ve destek olan Mehmet Adil Yalçın köyü ile ilişiğini hiç kesmemiş, 1948 yılından beri 
hizmette olan okul binasının yerine 2011 yılında hizmete giren yeni bir okul binası yaptırmıştır. 
Yaptırdığı Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu/Ortaokulunun haricinde hizmette olan öğrenci yurdu 
ve hizmete girecek olan Yaşlı Yaşam Merkezi, öğrenci evleri ile ihtiyaç sahibi kişilere eğitim, sağlık 
desteği de sağlamaktadır. 

Hayırsever işadamımız Mehmet Adil Yalçın “Veren el, alan elden üstüdür.” düsturunu 
benimseyip bu inançla yaşamını idame ettiren kıymetli bir insandır. Mehmet Adil Yalçın, Macide 
Yalçın ile evli olup dört çocuk sahibidir. Mehmet Adil Yalçın başarılı olmanın en önemli 
etkenlerinden birinin huzurlu bir aile yaşantısı olduğunu, bu yaşantıyı birlikte sağladığı ve her 
daim yanında olup desteğini gördüğü eşi Macide Yalçın’a minnet duymaktadır. 

Eğitime büyük önem veren Mehmet Adil Yalçın, eğitimin her kademesini kendine yol 
edinmiş kişilere el vermiştir. 1948 yılında eğitim öğretime açılan Eyüplü Köyü İlkokulu zaman 
içerisinde yenilenmeye ihtiyaç duymuş bu ihtiyacı da hayırsever işadamı Mehmet Adil Yalçın 2011 
yılında toplam 3240 metrekare yeşil alan üzerine toplam 1740 metrekare kapalı alana sahip 
güncel donanımlı dokuz derslikli yeni okul binasını eğitime kazandırmıştır. Bu eseri “Köyüme vefa 
borcumdu.” şeklinde niteleyen Mehmet Adil Yalçın yeni yetişecek nesillere yol gösterici olmuştur. 

1948 yılında eğitim ve öğretime başlayan ilkokul binası yıllar içinde eskimiş artık ihtiyaca 
cevap veremez duruma gelmiştir. 2006 yılında, yedi hayırsever bir araya gelerek okulu sınıf sınıf 
inşa etmek üzere anlaşsalar da ilerleyen zaman içerisinde okul yapımı için bir yol 
kattedilememiştir.  2009 yılında Mehmet Adil Yalçın ve eşi Macide Yalçın’ın birlikte temelini 
atarak yapımına başlanan okul binası sadece Yalçın Ailesi tarafından kısa sürede tamamlanmıştır.   
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Eyüplü köyünde eğitim yaşantısına ilk adımını atan Mehmet Adil Yalçın, zamanı gelip okul 
yapımı için kararını verdiğinde aslında hiç gözünün önünden gitmeyen o günleri yâd etmiş, vefa 
ve minnet borcunun ilk adımını atmıştır. “Veren el, alan elden üstündür.” “Eller verdikçe güzel, 
eller insana erdikçe güzel.” “Veren el; bilgide, ahlakta, teknikte, hayatta veren el kazanır.” 
sözlerini kendine kılavuz edinmiş Mehmet Adil Yalçın eser tamamlandığında doyumsuz haz 
yaşamıştır. 2011 yılında eğitime kazandırılan yeni okul binasına her ziyaretinde 
“Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güler yüzünü görmek bizleri mutlu etmektedir.” diyen 
hayırsever kendince bu manevi atmosferi dile getirmektedir. 

Eser yapmak isteyen hayırseverlere Mehmet Adil Yalçın yaşanılası hazzı şu sözler ile 
özetlemektedir. “Siz, siz olun hep veren el olun. Verecek hiçbir şeyiniz yoksa tebessümünüzü, 
olmaz ise güzel sözünüzü verin. Aç kalanlara, soğukta donanlara bayram olun. Siz siz olun hep 
veren el olun ki, verdiklerinizi katlanmış olarak zamanı geldiğinde yanı başınızda bulun ve de 
veren elin alan elden üstünlüğünü hiç unutmayın.” 

Hayır, işlerine çeşitli şekillerde devam eden Mehmet Adil Yalçın, hayır işlerini devamlı hâle 
getirmek için eşi Macide Yalçın ile birlikte Mehmet Adil Yalçın-Macide Yalçın Sağlık Eğitim Kültür 
Vakfı (MAY-SEV)’nı 2013 yılında kurdu. Bu vakıf vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli 
eğitim, sağlık vb. katkı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik barınma 
ihtiyacını karşılayacak yurt, yaşlılara yönelik yaşlı yaşam merkezi ve çeşitli sosyal projeleri 
gündeme alarak bu konuda hayırseverce çalışmalar yürütülmektedir.  

Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu/Ortaokulu; 3240 m2 alan üzerinde olup, bina taban alanı 
580 m2 üzerine kurulmuştur. Okulumuz zemin, giriş ve bir kat olmak üzere toplam 1740 m2 kapalı 
alana sahiptir. Okulumuz, dokuz derslik, laboratuvar, akıl oyunları alanı, çok amaçlı salon, z-
kütüphane, idari odalar, araç-gereç odası vb birimlerden ibarettir. Okulumuz ön kısmında futbol, 
basketbol ve voleybol oyun alanları bunun yanında geleneksel oyun alanına sahiptir. Arka ve yan 
kısmında ise güzel bir peyzaj çalışması düzenlenmiş çiçekler ve yeşillikler arasında dinlenme, oyun 
oynama, kitap okuma gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin yapılabildiği alanlardan oluşmaktadır.  
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Rüstem ÖZTÜRK 
(Altınordu Yüksel-Rüstem Öztürk Anaokulu) 

Günler Yelkovandan Hızlı 
 

Rüstem Öztürk,  6 Haziran 1937 tarihinde 
Gümüşhane’nin Çerçür köyünde hayata gözlerini 
açmıştır. Çocuklarıyla birlikte Ordu’ya taşınan dedesi, 
buraya yerleşmiştir. 

Annesi Asiye Hanım çok becerikli bir kadınmış. 
Akçatepe köyündeki evlerinin avlusunda her şey 
yetiştirirmiş. Avlusunda sebzeler meyveler bolmuş. 
Kışlık yiyecekleri yazdan hazırlar; pekmezler, reçeller, 
elma-fasulye kuruları, daha neler neler…  Asiye Hanım 
42 yaşında yakalandığı hastalığa yenik düşmüş, hayata 
gözlerini yummuş. 

Babası Hüseyin Bey; bağ bahçe işleriyle 
uğraşır, ailesinin geçimini sağlarmış. Köydeki 
bahçelerinde beyaz renkli bir taş çıkarmış. Babası 
Hüseyin Bey o taştan kireç yapar, satarmış. Bunun 

dışında kürül yetiştirerek ailesinin geçimini sağlarmış. Ticarette prensiplerinden de 
vazgeçmezmiş. Mesela bir kişiye yirmi beş kilodan bir kilo fazla vermezmiş daha fazla kişi 
sebeplensin diye. 1974 yılında hayata veda etmiş Hüseyin Bey. 

Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde okul müteahhitliği yaptığı sırada tanışmış eşi Yüksel 
Hanım’la. Tülin adında bir kızları olmuş. Tülin Hanım, evliliğinin 19. yılında genç yaşta kaybetmiş 
eşini. Damat Tayfun Bey futbol oynarken yenik düşmüş kalp krizine. 

Rüstem Öztürk şu an Karapınar Mahallesi’ndeki dört dönümlük arazisinin üzerinde 
kerestecilik yapıyor. Doruksan Keresteciliğin işletmesini yaptığı arazide, her türlü sebze ve 
meyvenin yetişmesiyle de yakından ilgileniyor. Kendisine şehrin karmaşasından uzak, yeşillikler 
içinde huzurlu bir mekân oluşturmuş. 

“Dişimden tırnağımdan artırdıklarımla bir hayır yapmayı istedim.” diyor Rüstem Öztürk. 
Daha önce Ünye’nin bir köyüne yaptırdığı köprüyle duyduğu mutluluğu, köylünün kendisine 
şükranını dile getiriyor.      

Evlerinin Faruk Furtun Anaokulunun yanında olduğunu, her sabah eşiyle birlikte minicik 
çocukların okula giriş-çıkışlarını sevgiyle izlediklerini dile getiriyor. Velilerin yavrularını bekleyişini, 
çocuklarınsa mutluluğunu gördükçe buradaki çocuklardan esinlenerek “Ağaç yaşken eğilir.” 
düşüncesiyle karar vermiş anaokulu yaptırmaya. Bu düşünceyle gerekli makamlara başvuruda 
bulunmuş. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kendisine gösterdiği araziler arasından Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulunun bahçesi gönlüne sinmiş. “Evet, burası uygun.” demiş, Yüksel-Rüstem Öztürk 
Anaokulu adını vereceği okul için. 
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“Bu ülkenin düşünen, üreten beyinlere ihtiyacı var.” diyor. Mevlana’nın “Bir âlim, kırk ilim 
adamını ikna etmiş; kırk ilim adamı, bir cahili ikna edememiş.” sözü eğitim alanına yönelmesine 
vesile olmuş. 

 2019 yılı Nisan ayında yapımına başlanan, dört derslikten oluşan okulun bir an önce 
bitmesi, eğitim ve öğretime açılması en büyük hayali Rüstem Öztürk’ün. “Benim kilometrem 
doldu. Günler yelkovandan hızlı gidiyor. Bir an önce okulun bittiğini görmek en büyük hayalim.” 
diyor. 

Yaşamında topluma bu denli güzel yardımlar yapan, geleceğin meşalesini taşıyacak eğitim 
ve öğretim bekçilerine yardım edip fırsatlar sunan Rüstem Öztürk’e minnettarlığımızı sunuyor, 
genç hayırseverlere örnek olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz. 
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Servet ŞAHİN 
(Altınordu Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi) 

En Büyük Servettir Eğitim 
 

21.07.1951’de Ordu Yemişli köyünde doğan ve 
ailenin tek erkek çocuğu olan Şahin’in iki kız 
kardeşinden biri rahmetli olmuştur. İlkokulu Yemişli 
Mahallesi’nde, ortaokulu Ordu Merkez Ortaokulu ve 
Ordu Lisesinde okumuştur. İstanbul Eczacılık 
Fakültesinde öğrenimini tamamlamasının ardından 
1973 yılında eczanesini açmıştır. 

Şehirde doğup büyüdüğünü belirten Şahin, 
hem şehirde hem de köyde evleri olduğundan okul 
hayatının genellikle şehirde yaz tatillerinin ise köyde 
geçtiğini belirtmiş ve kendini şöyle tanıtmıştır. “Biz 
daha korumacı bir hayat yaşadık. Annem ve babam 
çok üstümüze titrerdi. Deniz kenarında büyümüş 
olmama rağmen yüzme bilmem. Köyün en çok fındık 
bahçesine sahip olmamıza rağmen annem ve babam 

yılan korkusundan bahçeye sokmazdı beni. Tabi bu korumacılığın onlar için sebepleri vardı. 
Evliliklerinden dokuz yıl sonra doğmuşum. Beni geç kucaklarına aldıkları için özel bir yetiştirilme 
şeklim oldu. Okul hayatım evde geçti. Korumacı bir ortamda yetişmenin iyi yanları da oldu ama 
bana sıkıntı yaratan tarafları da oldu. Köye göre varlıklı ailelerden birinin çocuğuydum. Annem, 
babam rahmetli oldu. Annem gençken, babam 82 yaşında vefat etti. 1991'de annemi, 2006’da 
babamı kaybettim. İmkânlarımız hep yeterli oldu, tabi o günün imkânlarıyla. Fakat ben o günün 
şartlarına göre en iyi şartlarda yaşadım. Hayatımda maddi olarak çok fazla sıkıntı çekmedim Çok 
lüks mü yaşadık? Çok lüks yaşamadık. Lüks yaşamaya gerek yok zaten, önemli olan hayattan zevk 
alabilmek. Annem ve babamın sağlığında, 1973 yılında bir eczane açtım. O yıllarda kazancım çok 
değildi fakat 80’li yılların sonlarına doğru Ordu’nun en fazla vergi veren üç kişisinden biri oldum. 
Yirmi bir kere Ordu’nun ilçeleri de dâhil en fazla vergi veren üç kişinin arasında yer aldım. Üç defa 
il birincisi oldum vergi vermekte. Ben inançlarım gereği ve bu işi severek yaptığımdan vergi 
kaçırmayan bir insanım. Bu yaşta kalkıp eczane bekliyorum. Ama severek yapıyorum ben bu işi, 
kendim seçtim. İki tercihim vardı ya inşaat mühendisi ya da eczacı olacaktım. Devlet memuru 
olmaya ailem de ben de karşıydık, serbest meslek olsun istedik. O zaman eczacılık daha cazip 
geldi. O günden bugüne kadar Ordu'da ihtiyacı olan tüm okulların ecza dolaplarını ücretsiz 
doldurmuşumdur. Hiçbir okul benim eczaneme para vermemiştir. Hiç kimse benim eczanemden 
imkânsızlık nedeniyle ilacını almadan çıkmamıştır. Hâlâ Ordu genelinde en fazla ciro yapan üç 
eczaneden biriyim; ama çok para kazanmak değil benim amacım. İmkânı olmayan herkese 
elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, okullara da yardım yapıyorum. Mesela 
Anadolu Öğretmen Lisesinin mutfağını, Atatürk Lisesinin fizik-kimya laboratuvarını yaptırdım. 
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Elimden geldiğince sosyal projeleri destekliyorum. Şu anda otogarın bulunduğu arazinin de onda 
birini bağışladım. Yardım etmeyi sevdiğim için bağış yapıyorum. Bazısı dağıtmaktan, bazısı 
biriktirmekten zevk alır.  

Okul için yer aranıyordu, ben vermek istedim. En yakın olan yer burasıydı ve müstakil 
olması gerekiyordu. Müstakil alan burası beğendiyseniz alın yapın dedim, verdim. Başta annem 
için yaptım bu bağışı.  Hayatımda yaptığım en hayırlı iş olarak görürüm. Allah nasip ederse kendim 
için de Ordu’ya bir okul bağışlamak isterim. Keşke ihtiyaç olsa da yine bir okul yeri isteseler 
düşünmeden veririm. Bir evime bir de bu okula girdiğimde zevk alıyorum. Oraya her girdiğim vakit 
bu onuru yaşarım. Okulu gezerken orada annemi ve babamı görüyorum. Benim için çok önemli. 
O mekânda Penpe - İzzet Şahin ismini gördüğüm vakit aldığım zevk en büyük zenginliğimdir. 
Öldüğümüzde her şeyimizi kaybedeceğiz. Kalan eserlerden en güzeli bu olacak. İşte okulumuz, 
hayırlarımız bizim için en cazip olanlar bunlar zaten. Ben inandığım için bağış yapıyorum, zevk 
alıyorum. 45 yıldır yardım ediyorum. Ben inançlarım gereği kazancım kadar zekâtımı da veririm. 
Bu benim asli görevim. Ben bunları reklam için yapmam, beni tanıyan tanıyor zaten. Allah da bana 
Ticaret Odası Başkanlığını nasip etmiş. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile 2018 yılında otuz iki 
derslikli bir Endüstri Meslek Lisesi inşa ettik. Arsa bedeli en az 20 milyondur. 50 milyon liralık bir 
okulu Ordu’ya kazandırdık. Tabi ki bunu yaparken Türkiye Odalar Birliği Başkanı'nın bana 
güvenmesi nedeniyle her ile on altı derslikli okul yapılırken Ordu'ya otuz iki derslikli bir okul 
yapılması bu işin ayrıca güzel tarafı. Arsayı bulamadığımız vakit Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
arsayı satın alıp Millî Eğitim Müdürlüğüne bağışlamasını da söylemeden geçemeyeceğim.  

Son yapılan anlaşmaya göre meslek liseleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile ortaklaşa 
yönetilecek. Bu yönetim biçiminin okulların yönetim vizyonuna yeni bir bakış açısı getireceği ve 
eğitimin kalitesini artıracağı beklentisi içerisindeyiz.” 

Okulumuz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak 2000-2001 eğitim ve öğretim yılının 
başında yatılı olarak Fen Lisesi hizmet binasının en üst katında açılmış; resim ve müzik 
bölümlerinden birer şube ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 

2000-2001 ve 2001-2002 eğitim ve öğretim yıllarını adı geçen binada tamamladıktan 
sonra, okulumuz 2002-2003 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren Gülyalı İlköğretim Okulu 
Hizmet binasına taşınmış, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar bu binada hizmet 
vermeye devam etmiştir. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ise hayırseverimiz Servet Şahin’in 
katkıları ile Yemişli Mahallesi’nde tip projeyle inşa edilen iki katlı asli binasına taşınmıştır. 
Okulumuzda dördü resim ve dördü müzik olmak üzere toplam sekiz şube ile eğitim öğretim 
çalışması yürütülmektedir. Okulumuzun 69 kız, 42 erkek öğrenci kapasiteli pansiyonu 
bulunmaktadır. 

Yaptığı bağış ve gösterdiği gayret için Servet Bey’e teşekkür ediyor, uzun ömürler diliyoruz. 
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Şirin ODABAŞ - Akan ODABAŞ 
(Altınordu Dr. Melek Aynur Odabaş, Dr. Erdal Odabaş Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu) 

Gönüllerde İz Bırakanlar 
 

Baba Erdal Odabaş 1941 yılında Ordu’da 
doğdu. Ordu Lisesinden mezun olduktan sonra 
1960 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 
girdi. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun olduktan sonra yine aynı 
üniversitenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölümünde ihtisasını tamamladı. 1972-1983 yılları 
arasında Ordu Devlet Hastanesinde görev aldı.  
1983-1988 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü 
(TUİK) kurum doktoru olarak çalıştı. Ordu Türk 
Sanat Müziği korosunda çalışmalarda bulundu ve 
Ordu Spor Kulübünde spor hekimi olarak çalıştı. 1 
Mayıs 1988 tarihinde vefat etti. 

Anne Melek Aynur Odabaş, 1942 yılında 
Eskişehir’de doğdu. Ankara Kız Lisesini bitirdikten 
sonra 1960 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesine girdi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin Çocuk Hastalıkları 
Bölümünde ihtisasını tamamladı. 1972-1983 yılları arasında Ordu’da 
çocuk hastalıkları ve gelişimi doktoru olarak çalıştı. Sonrasında 
Ankara Devlet Demiryolları Hastanesi ve Bayındırlık Bakanlığı kurum 
doktorluğu görevlerinde bulundu. Ordu Kadınlar Birliği Kurucu 
Başkanlığı ve Ana ve Çocuk Sağlığı Başkanlığı yaptı. 15 Ocak 1986’da 
Ankara’da vefat etti.   

Nüfus kayıtlarından öğrendiğimize göre Odabaş ailesinin, 
geçen yüzyılın başlarında Ordu’ya Gümüşhane’nin Torul ilçesinden 
gelerek Bucak Mahallesi’ne yerleştiği görülüyor. Kısa bir sürede 
Ordu’ya adapte olan Odabaşların çalışkan, üretken ve yardımsever 
bir özelliğe sahip olduğu tüm Ordulularca biliniyor. 

 Büyük dedeleri her ne kadar Gümüşhane kökenli olsa da 
babasının Ordu’da doğup büyüdüğü, Odabaş ailesi olarak Ordu’yu 

çok sevdikleri vurgulanmaktadır. 
Akan Odabaş, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İlkokula Ordu 19 Eylül İlkokulunda 

başladı.  Daha sonra eğitimine Ankara Özel Yükseliş ve Arı Kolejinde devam etti. 1996 yılında 
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.  

Ece Akan ile evli olan Odabaş, Can ve Efe adında iki çocuk babasıdır. 
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Şirin Odabaş 1970 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretimini  Ordu 19 Eylül İlkokulunda 
tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini  TED Ankara Kolejinde bitirdi. ODTÜ İstatistik Bölümünden 
1991 yılında mezun oldu. 1995 yılında A.B.D Suffolk Universityde İşletme Yüksek Lisansını 
tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı birçok bankada ve kurumda yöneticilik 
yaptı. Hâlen yurt dışı kaynaklı bir firmada danışmanlık yapmaktadır. Gökhan Kont ile evli olup, iki 
çocuk sahibidir.  İngilizce ve Almanca bilen Şirin Odabaş’ın yardımsever ve dayanışmacı bir kişilik 
ve ruh yapısına sahip olduğu görülüyor. Kendisini Ordu halkı, bu yönleriyle tanıyor ve seviyor.  
Millî Eğitime yaptıkları yardımla Ordu halkının takdirini kazandılar.   

Resmî görevlerindeki özverili ve başarılı çalışmalarıyla halkın gönlünde ve hafızasında 
unutulmaz bir yer edinen Odabaş ailesinin dayanışmacı ve yardımsever bir karaktere sahip olduğu 
görülmektedir.  Ordu ilinde eğitime yaptıkları yardım bunun somut kanıtıdır.  

60. Yıl Ortaokulu bahçesine 2016 yılında yaptırdıkları “Çocuklar Gülsün Diye” iki derslikli 
anaokulu bunlardan birisidir. Ordu halkı, bu arada Millî Eğitim camiası da onları bu örnek tutum 
ve davranışlarından dolayı takdir ediyor, sevgi ve saygıyla anıyoruz. 

 
 

 

Vedat TÜRKMEN 
(Altınordu Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu) 

Toplum Eğitimle Yaşar 
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Sadece Karadeniz’in incisi Ordu’da değil, 
ülkemizin birçok yerinde yaptığı sosyal sorumluluk 
projeleriyle Orduluların iftihar ettiği, Türkiye inşaat 
sektörünün önde gelen ve güvenilir şirketlerinden 
TMC İnşaatın sahibi Vedat Türkmen, 14 Ekim 1958’de 
Ordu’da dünyaya gelir.   

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ordu’da 
tamamlayan Türkmen, iş hayatı ile daha lise yıllarında 
Ordu’nun değerli eşraflarından olan babası Lütfü 
Türkmen’in inşaat malzemeleri sattığı dükkânında 
tanışır. Okul sonrası babasının iş yerine gelen 
Türkmen, burada hem iş adabını ve işin inceliklerini 
öğrenir hem de babasının yanına gelen o yılların 
muhterem şahıslarını ve fikirlerinin zenginliğini 
tanıma fırsatı bulur. Böylelikle zihninde geleceğe dair 

yapmayı planladığı hayaller bir bir şekillenmeye başlar.   
1988 yılında ailesiyle birlikte Muğla Bodrum’a yerleşen Vedat Türkmen, iş hayatına inşaat 

sektöründe devam etmeye karar verir. 1979’da “zaman, mekân, güven” parolasını ilke edinerek 
Bodrum’da kurulan ve optimum çözümler üreten çalışma tarzıyla  konut projeleri, villalar, iş 
merkezleri, alışveriş merkezleri, süpermarketler, santral binaları ve yat limanı gibi farklı 
kategorilerde ve büyüklükte projeler gerçekleştiren TMC İnşaatı kurar. Vedat Türkmen’le inşaat 
sektöründe, ülke çapında ve uluslararası düzlemde birçok büyük ve öncü projeye imza atan TMC 
İnşaat, 1999-2000 yılları arasında telekomünikasyon alanında da faaliyette bulunur ve bu 
sektörde de birçok büyük servis sağlayıcısının çözüm ortağı olarak çalışır. 

Türkiye’nin gelişiminin ön koşulunun eğitimde olduğuna yürekten inanan, bu nedenle 
eğitime daha çok önem verilmesinin gereğini her platformda dile getiren Vedat Türkmen, 
ülkesinin ve aziz milletinin kendisine kazandırdıklarının vefa borcunu ödemek adına ilk olarak 
1996 yılında Bodrum Sağlık Vakfının kurulmasına öncülük ederek gösterir.   

“Topluma faydalı olabilmek, bir insan bile olsa onun gönlüne dokunabilmek benim için 
hayatta en önemli şeydir.” ilkesi ile gönlündeki güzellikleri toplumla paylaşmak isteyen Vedat 
Türkmen, 2006 yılında da Bodrum’da yaptırdığı otuz iki derslikten oluşan Vedat Türkmen 
Ortaokulunu devletimize bağışlar. Yalnızca binalar yapmakla kalmayan değerli iş adamımız, 
bunların yanında hem birçok öğrenciye burs verir hem de vakfın faaliyetlerinde etkin görevler 
üstlenerek sosyal sorumluluk alanında gönüllü hizmetlerine devam eder. 

Bütün bunları memleketinden binlerce kilometre ötede yapmanın hazzını yaşayan Vedat 
Türkmen’in hayırsever altın kalbinin bir yarısı aslında hep memleketi Ordu için atmaktadır. 
2011’de Ordu’yu ziyaret ettiği bir yaz günü Köprübaşı’ndaki Güzelordu İlkokulunun önünden 
geçerken, “Geleceğin mimarı öğrencilerimiz böyle eski bir binada eğitim göremez!” der ve 
Güzelordu İlköğretim Okulunu yeniden inşa ederek ülke standartlarına kavuşturmayı aklına 
koyar.  



 

37 
 

Gelişme ve ilerlemenin anahtarını eğitim olarak gören Vedat Türkmen, bu fikrini şehrin 
yetiştirdiği değerli siyaset insanlarına ve yöneticilerine açar. Mevzu, eğitim ve okul olunca 
kendisine tüm resmi kurumlardan ve yöneticilerden destek alır.  

Sonunda ülkemizin yetiştirdiği seçkin mimarların kaleminde Türk mimarisinin bütün 
güzelliklerini sunarak bir sanat eserine dönüşen otuz iki derslikli (yirmi sekiz normal, bir özel 
eğitim, bir destek eğitimi ve iki anasınıfı dersliği), fuaye salonu, laboratuvarıyla birlikte bugünkü 
bina bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılına hazır hâle 
getirilir. 

“Bu mutluluğun bir tarifi yok. İmkânı yerinde olan herkesin bu tür yardımlara katkı sağlayıp 
bu hazzı duymasını isterim.” diyen değerli iş adamımız Vedat Türkmen, yaptırdığı okulun çok talep 
edilen bir okul olup öğrencilerimize kaliteli eğitim verildiğini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini 
de her ortamda ifade eder. 

Ordu Valiliğinin aldığı kararla Ordu’nun en güzide okullarından biri olan Güzelordu 
İlkokuluna, eğitime önemli katkılarının bir nebze karşılığı olarak Vedat Türkmen’in kıymetli 
annesinin ve babasının ismi verilir ve okul, Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu adını alır. 

Evli ve iki erkek çocuk babası olan kıymetli hayırsever iş adamımız Vedat Türkmen’e 
çocuklarımız; eğitim, öğretim ve şehrimiz adına ne kadar teşekkür etsek az gelir.  
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Yalçın ÇELEBİ 
(Altınordu Yalçın Çelebi Anaokulu ve Hicabi Çelebi İlkokulu) 

Ahde Vefanın En Güzel Örnekleri 
 

Ordu eşraflarından Hicabi ve Fatma Çelebi’nin 
ilk göz ağrısı olan Yalçın Çelebi dünyaya geldiğinde 
takvimler 1940 yılının Haziran ayını gösteriyordu. 
Çiftin altı çocuğundan ilki olan Yalçın Çelebi ilk ve orta 
öğrenimini Perşembe’de tamamladı.      

Lise öğrenimini Ordu Lisesinde 
tamamlamıştır. Yükseköğrenimini İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde başarı ile 
tamamladıktan sonra vatan borcunu ödemek üzere 
askere gitmiştir.  

Askerlik dönüşü iş hayatına yöneticilik ile 
başlayan Yalçın Çelebi 1966-1974 yılları arasında İş 
Bankasında görev yapmıştır. Bu arada 1968 yılında 
Fatma Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ayşegül ve 
Gökhan adında iki çocuğu olmuştur.  

1974 yılında İş Bankası görevinden ayrılarak Ordu’da kurulan 3500 ortaklı Orsan Gıda 
Madencilik A.Ş’nin yönetim kurulunda görev almıştır. Ayrıca bu şirketin genel müdürlük görevini 
de üstlenmiştir. Böylece sanayi sektöründe çalışma hayatına başlamıştır. Bu görevden sonra 
Ünye’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir un fabrikası kurmuş, sonrasında da Sağra A.Ş’de 
görev yapmıştır. 
        1989 yılında kurulan Ordu Organize Sanayi Bölgesinin paydaşlarından olup fındık sektörüne 
adım atmıştır. Organize Sanayi bölgesinde fındık entegre ve fındık yağı fabrikaları üretimine 
devam etmektedir. Yalçın Çelebi yönetim kurulu başkanı olup, oğlu Gökhan Çelebi genel 
müdürlük görevini yürütmektedir. 
       Yalçın Çelebi üniversite sıralarında Ordu Yüksek Tahsil Cemiyetinin İstanbul Şubesi Başkanlığı 
ile İktisat Fakültesi Talebe Cemiyetinde de görev yapmıştır.  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Okul 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ordu Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Hayır 
kurumlarında çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Yalçın Çelebi’nin eğitim ve öğretime 
oldukça değer verdiğini (bunu çok zikretmek istemese de) gerek babası gerekse kendi adına 
okullar yaptırmasından ya da arazi bağışında bulunmasından anlıyoruz. 
          Babası adına Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerindeki dört dönümlük arazinin bağışını 
yapmış ve okul Cumhuriyetimizin 60. yılı olan 1983 yılında 60. Yıl İlkokulu olarak hizmete girmiştir. 
1996-1997 eğitim ve öğretim yılında zorunlu sekiz yıl kesintisiz eğitime geçerek 60. Yıl İlköğretim 
Okulu adını almıştır. 1999 yılında ek bina inşaatına başlanmış on beş derslik daha eklenerek 
derslik sayısı yirmi üçe çıkarılmıştır. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4+4+4 kesintisiz eğitim 
sistemi ile birlikte Hicabi Çelebi İlkokulu adını almıştır. 
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Hayali, doğup büyüdüğü yer olan Çelebioğlu mevkisinde anaokulu yaptırmak olan Yalçın 
Çelebi, Çelebioğlu bölgesinde okul arsası bulunamaması üzerine,  Durugöl Mahallesi’nde bulunan 
75. Yıl Anaokulunun bahçesindeki prefabrik yapının kurumun ihtiyaçlarını karşılamaması ve 
torunlarının bu okulda eğitim görmesi sebebiyle bu okula ek bina yapılması fikrine sıcak bakmıştır. 
Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda 75. Yıl Anaokuluna ek bina 
yapılmasına karar verilmiştir. 

2016 yılında 75. Yıl Anaokulunun prefabrik olan binası, 200 m2 tabanlı, iki katlı, üç derslik, 
çok amaçlı salondan oluşan, Durugöl Mahallesi’ne yakışır örnek teşkil edecek kullanışlı bir 
anaokulu binası hâline getirilmiş ve okulun adı Yalçın Çelebi Anaokulu olarak değiştirilmiştir.  

“Ben, bu fakir fukara halkın, Cumhuriyet Dönemi’nde vermiş olduğu vergilerle yapılan 
okullarda ve üniversitelerinde bedava okudum. Bu borcumu okul yapımı ve durumu müsait 
olmayan üniversite öğrencilerine burs sağlayarak ödemek istedim. İhtiyacı olana yardım etmeyi 
kendime görev bildim.” Bu söz her Türk evladına ders olacak niteliktedir. Üniversiteye giden 
öğrencilere bilhassa değer verdiğini de belirten Yalçın Bey “Bizim zamanımızda sıkıntı çekmeden 
çocuk okutmak çok zordu. Günümüzde de sıkıntılar var farkındayız ve elimizden geldiğince 
okumak isteyenin destekçisiyiz.” diyerek ahde vefanın en güzel örneklerinden birini 
sergilemektedir. 

Bizler de Ordu’nun gerek kültürel gerekse ekonomik alanda gelişiminde önemli bir değer 
olduğu için kendisine sonsuz şükranlarımızı sunar, huzur ve mutluluk dolu bir ömür dileriz. 
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Yüksel POYRAZ  
(Altınordu Akyazı Çamsan İlkokulu) 

Sevdası Ordu 
 

Yüksel Poyraz Ordu ili Ulubey ilçesi, Şeyhler 
köyünde, ev hanımı Mevlüde Hanım ve esnaf Rıza 
Bey’in altı çocuğundan biri olarak 16 Mart 1944 
tarihinde dünyaya gelir. 

Çocukluğundan itibaren müteşebbis bir fikir 
dünyası vardır. Okul hayatına Şeyhler köyünde başlar. 
İlkokul 3. sınıftan sonra Ulubey merkeze taşınırlar ve 
ortaöğrenimini Ulubey merkezde bitirir. Lise 
öğrenimini ise çeşitli nedenlerden dolayı yarım bırakır.  

Babası esnaf olduğu için ticaretin hep içinde 
bulunmuştur. Aklında hep doğduğu topraklara ve 
vatanına hizmet etmek ve kalkındırmak düşüncesi 
olan Yüksel Poyraz’a artık Ulubey dar gelmektedir. O 
büyük şehre açılacak,  yeni iş sahalarını kurarak yeni 
istihdam alanları yaratacaktır. Bu düşüncelerle yolu 

onu Ankara’ya götürür. Büyük şehrin imkânları ve kendi müteşebbis zekâsı birleşince, alın teri ve 
emeğiyle basamakları hızla tırmanmaya başlar. 

1968 yılında Halide Hanım ile hayatını birleştiren Poyraz’ın 1970 yılında Hakan ve 1973 
yılında Gökhan ismini verdikleri oğulları dünyaya gözlerini açarlar. Baba olmanın verdiği 
mutlulukla daha bir sıkı sarılır işlerine.  Petrol, fındık kırma fabrikası derken belki de onun en 
büyük eseri olan Çamsan’a sıra gelir. 1984 yılında Ortadoğu ve Balkanların 1. Avrupa’nın ise   5. 
MDF fabrikası olan Çamsan’ı kurarken; fabrikanın Ordu’da olacağını, yoksa bu işe girişmeyeceğini 
belirtir.  Hayallerinde ve aklında hep yurdu ve doğup büyüdüğü yerler olan Yüksel Poyraz, 
fabrikayı bu düşüncelerle Ordu’da açar. Aklı hep ülkesine döviz kazandıracak ve istihdam 
sağlayacak yeni yatırımlarla meşgul olur. 1994 yılında 2. MDF fabrikasını, 2000 yılında tutkal 
fabrikasını, 2001 yılında emprenye fabrikasını kurar. 2004 yılında Sakarya Hendek’teki MDF 
fabrikasını kurarak şirketinin Türkiye’nin batısında da büyümesini sağlar. İş büyüdükçe yeni 
istihdam alanları ile memleketinin gurur kaynağı olur. 

Acaba Yüksel Poyraz, sanayici ve girişimci sıfatı ile mi tanınır? O, mazlumların, kapısına 
gelenlerin Yüksel Baba’sıdır. Onun en önemli kazancı insanların kalplerine girmesi ve adı 
geçtiğinde güzel hatırlanmasıdır. Çok sıkıntılar çekmiş ama o yılmamıştır. Dinimizde de 
emredildiği üzere sağ elinin verdiğini sol elinin bilmemesi gerektiğini hiç unutmamış, yardım 
faaliyetlerinde de kendisine rehber edinmiştir. Binlerce insan evine ekmek getirebiliyorsa doğup 
büyüdüğü il ekonomik olarak diğer illerle yarışabiliyorsa, bunu borçlu olduğumuz insanların 
başında o gelir. 
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Akyazı Mahallesi’nin artan nüfusuna cevap vermeyen beş derslikli Akyazı İlkokulunun 
bahçesine tüm giderleri Çamsan A.Ş tarafından karşılanmak üzere, 1990 yılında yapımına 
başlanan beş katlı, on dört derslikli, iki idare odası, öğretmenler odası, rehberlik odası ve memur 
odasından oluşan yeni okul binasını 1992-1993 eğitim öğretim yılında geleceğin umudu 
çocuklarımızın hizmetine sunmuştur. 1992 yılında Devlet-Çamsan A.Ş iş birliği ile yapılan okulun 
adı “Akyazı Çamsan İlkokulu” olarak değiştirilmiştir. Akyazı Çamsan İlkokulu binası günümüzde 
325 öğrenci ile hizmet sunmaktadır.  

Yüksel Poyraz okul, cami, hastane, dernek gibi birçok kuruluşlara ve muhtaç insanlara 
yapmış olduğu yardımlar, sayısız öğrenciye sağladığı burslar dolayısıyla memleketinde 
ölümünden sonra bile çok büyük bir saygı ve sevgiyle anılmaya devam etmektedir.  

 17 Ağustos 2005 tarihinde kalp krizi geçirerek atmış bir yaşında hayata gözlerini yuman 
Yüksel Poyraz’ın yokluğunu derinden hissediyoruz. Eğitim meşalesine bir tutam alev katan büyük 
şahsiyet, ruhun şad olsun. 

Yüksel Poyraz’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. 
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Zuver KAYA 
(Altınordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 

Bütün Gayem Bir Okul Yaptırmaktı 
 

Zuver Kaya,  Ordu’nun Mesudiye ilçesine 
bağlı Güzle köyünde dünyaya gelmiştir. 1968 yılında 
yirmi sekiz yaşındayken Mesudiye’den ayrılarak 
Almanya’ya gitmiştir. 1972 yılında Almanya’nın 
Bochum şehrinde bir otomobil firmasına işçi olarak 
girmiş, yıllarca bu firmada işçi olarak çalışmıştır. 
Kaya, iki kız çocuğu sahibidir. 

Eğitimine devam etme olanağından yoksun 
kalan Kaya, bunun vermiş olduğu üzüntüyle yıllarca 
bir okul yaptırabilmenin hayaliyle yaşamış, bu 
amaçla gece gündüz demeden çalışmıştır. 

2006 yılında amansız bir hastalığa yakalanan 
Kaya, tedavi gördüğü sürede bile okul 
yaptırabilecek parayı biriktirebilmek için çalışmayı 
bırakmamış, işine devam etmiştir. 74 yaşına gelen 
ve hastalığı iyiden iyiye ilerleyen Kaya, yıllarca 

biriktirdiği parasını okul yapımı için Ordu Valiliğine bağışlamak istemiştir. 
Almanya’nın Bochum şehrinde yaşamını sürdüren Kaya, tedavisinin sürdüğünü, 

kemoterapinin bittiğini ve kaderiyle baş başa kaldığını, artık kendisi için önemli olanın Ordu’da bir 
okulun bitmesi olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “1968 yılında Almanya’ya geldim. 
1972 yılında bir otomobil firmasına girdim. O tarihten itibaren bu firmada çalışmaya devam ettim. 
İki kız çocuğum var. Eşimden ayrılmıştım, bir süre sonra da eşim vefat etti. İlkokul dördüncü sınıfa 
kadar okuyabilmiştim. Okuyamadığım için bütün gayem bir okul yaptırmaktı. Bu zamana kadar 
kısmet olmamıştı. Sağlığımda okul yaptırmak istiyordum fakat hastalanınca bu duygum daha çok 
yoğunlaştı. Ordu Valimiz buraya kadar geldi. Burada bağışta bulundum. Birikimimi yakınlarıma 
bırakmayıp bağışlamak istememin nedeniyse yoksul, okuma imkânı bulamayan insanların 
okumasıdır. Hastaneye yakın bir pansiyonda kalıyorum. Şu anda zatürreye yakalandım. Doktorlar 
kemoterapiyi bıraktılar. Ordu’ya gelmeyi çok istiyorum, fakat doktorlar müsaade etmiyorlar. Ben, 
ömrüm yeterse, okul açıldıktan sonra bir kez karşısına geçip görmeyi çok istiyorum. Ömrüm 
yetmezse Allah’ın takdiridir. O okulun orada olması benim için yeterlidir.” 

10 Eylül 1963 tarihinde eski Merkez Ortaokulu bahçesindeki İstiklal İlkokulunda insanların 
beklentilerine cevap vermek amacıyla açılan Ticaret Lisesi ve Ticaret Ortaokulu bugünkü Ordu 
Altınordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temelini oluşturmuştur. 1965-1966 
eğitim öğretim yılı sonunda lise ve ortaokul kısmından ilk mezunlarını veren okulun, 1966-1967 
eğitim öğretim yılı sonunda orta kısmı kapatılmıştır. Okul, 1969-1970 eğitim öğretim yılının 2. 
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yarısında on beş derslikli binasına taşınmıştır. 1989 yılına gelindiğinde aynı bina çatısı altında 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi açılmıştır.  

Zuver Kaya, okul inşaatı başlamadan,  henüz proje ve ihale aşamasındayken 23 Temmuz 
2013 tarihinde 74 yaşında Almanya’da hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 25 Temmuz 2013 
tarihinde Ordu’ya getirilerek Mesudiye ilçesi Güzle köyünde toprağa verilmiştir. 

10 Eylül 1963 tarihinde eski Merkez Ortaokulu bahçesindeki İstiklal İlkokulunda insanların 
beklentilerine cevap vermek amacıyla açılan Ticaret Lisesi ve Ticaret Ortaokulu bugünkü Ordu 
Altınordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temelini oluşturmuştur. 

10 Eylül 1963 tarihinde eski Merkez Ortaokulu bahçesindeki İstiklâl İlkokulunda insanların 
beklentilerine cevap vermek amacıyla açılan Ticaret Lisesi ve Ticaret Ortaokulu bugünkü Ordu 
Altınordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temelini oluşturmuştur.  

1965-1966 eğitim ve öğretim yılı sonunda lise ve ortaokul kısmından ilk mezunlarını veren 
okulun, 1966-1967 eğitim ve öğretim yılı sonunda orta kısmı kapatılmıştır. Okul, 1969-1970 eğitim 
ve öğretim yılının ikinci yarısında on beş derslikli binasına taşınmıştır. 1989 yılına gelindiğinde aynı 
bina çatısı altında Anadolu Ticaret Meslek Lisesi açılmıştır.  

2014 yılında Mesudiyeli hayırsever Zuver Kaya’nın bağışlarıyla otuz iki derslikli bina 
yapılmış ve okul 2015 yılı Şubat ayı itibariyle bu binaya taşınmıştır. 
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ÇATALPINAR İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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Cevat ERİŞ 
(Çatalpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

Binlerce İnsana Uzanmış El 
 

Cevat Eriş, 1949 yılında Çatalpınar’da 
doğmuştur. Annesi Şükriye Hanım, babası Ali Bey’dir. 
Dördü erkek, ikisi kız olmak üzere altı kardeştirler. 
Çocukluk yıllarını; tıpkı yörenin diğer çocukları gibi 
hayvan otlatarak, fındık toplayarak, güreş tutarak 
köyünde geçiren Cevat Eriş, ilkokulu ve ortaokulu 
Fatsa’da, liseyi Tokat’ta imam hatip lisesinde okur.  

Babası Ali Eriş Çatalpınar’ın ilk 
tüccarlarındandır. Halkın sevdiği, sözüne itimat ettiği 
bir insandır. Bu sevgi ticarette de başarıyı 
beraberinde getirir. Ticaret hayatına Fatsa’da devam 
etmeye karar veren Ali Eriş, kısa sürede orada da 
saygın bir yer edinir. İşlerini büyütür, bir fındık 
fabrikası açar. Çocuklarına her fırsatta tecrübelerini 
aktarmaya çalışır, onlara sorumluluklar verir. Varlıklı 

bir aile olmalarına rağmen çocuklarını yetiştirirken gelenek ve göreneklerden, kültüründen asla 
kopmamış, maddiyatı amaç olarak değil; ideallerine giden yolda bir araç olarak görmüşlerdir. 

Cevat Eriş liseyi bitirdikten sonra ticaretle daha yoğun olarak ilgilenmeye başlar. Ticaret 
erbabı bir babanın yanında çekirdekten yetişen Cevat Eriş ve kardeşleri ticaretin ahlâkını, temel 
ilkelerini de öğrenirler. Artık kardeşleriyle birlikte babalarının en büyük yardımcıları olurlar. 1969 
yılına kadar Fatsa’da babasına yardım eden Cevat Eriş, iki yıl süren askerlikten sonra ticarete 
kaldığı yerden devam eder. Babasıyla birlikte Samsun ili Bafra ilçesine giderek başta un sanayisi 
olmak üzere farklı sektörlerde etkinlik gösterirler. Burada on yıl kadar kaldıktan sonra işlerini daha 
da büyütmek üzere İstanbul’a giderler. İstanbul adeta bir sıçrama tahtası olur onlar için. Bugün 
hâlâ yüksek standartlarda hizmet vermeye devam eden un, yem ve yumurta fabrikalarını kurarlar.  

Bulundukları her mekânda ve zamanda hayra vesile olacak bir işe mutlaka imza atarlar. 
Fatsa’da, Bafra’da, İstanbul’da birçok faydalı eseri topluma kazandırırlar. 

2014 yılında Ali Eriş’in vefatından sonra oğlu Cevat Eriş işlerin başına geçer. Babasının 
nasihatlerini kendisine düstur edinir. Hakk’a ve halka hizmet etmeyen ticaret, nafile bir uğraştır 
onun için. Devraldığı manevi miras çok büyüktür. Babası Ali Eriş ömrünü hayra vakfetmiş bir 
insandır. Kurduğu vakıflarla, yaptırdığı eğitim kurumlarıyla binlerce insana elini uzatmış biridir. 
Cevat Eriş, babasının vasiyeti üzerine bu geleneği devam ettirir. İşlerinin yoğunluğuna rağmen 
fırsat buldukça doğduğu toprakları ziyaret eder. Yaptığı işlerle ülkemiz sınırlarını aşan ancak 
kökünü hiçbir zaman unutmayan bir insandır. Ne çocukken yoğurda doğrayıp yediği mısır 
ekmeğini ne de hemşehrilerini unutur. Fabrikalarında birçok Çatalpınarlıya iş verir. Memleketinin 
karalahanası, ısırganı, sakarcası bile bir başkadır onun gözünde. Çatalpınar’a olan sevgisinin, 



 

48 
 

hemşerilerine duyduğu samimiyetin bir göstergesi olarak cami, Kur’an kursu, sağlık ocağı, imam 
hatip lisesi gibi birçok eser yaptırır. Spora ve sosyal faaliyetlere her zaman destek verir. 

Son olarak Çatalpınar Fatsa karayolu üzerinde bulunan on iki dekarlık araziyi yeni bir imam 
hatip lisesi yapılmak üzere bağışlar. Okul projesi yatırım planına alınarak inşasına başlanmış olup 
çalışmalar hızla devam etmektedir. Eriş ailesi bugüne kadar yaptıkları sayısız hayır işinde olduğu 
gibi bu işte de isimlerini ön plana çıkarmak istemezler. 

Çatalpınar halkı olarak merhum Ali Eriş’i hayırla yâd ediyor, Cevat Eriş Beyefendi’ye 
eğitime ve ilçemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. 
 
 

 
*Yapılacak okulun proje görselidir.  
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FATSA İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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Adnan YAVUZER 
(Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi) 

Eğitime Adanmış Bir Hayat 
 

Her sabah olduğu gibi çocuğun annesi yine 
erkenden kalkmıştı. Bilirsiniz köy işleri. Odundu, 
sobaydı, çeşmeden su getirmekti, sığırlardı… Hepsi 
emek gerektiren, zor bir o kadar da insana huzur 
veren meşakkatli işlerdi… 

Gurbetteki baba eve birkaç gün önce 
dönmüştü. Dönmüştü dönmesine de bu dönüş 
sevinçle karışık hüzün, bir o kadar da üzüntü 
getirmişti, iki göz oda bir mutfaktan oluşan küçük 
Adnan’ın hanesine. Önce annesinden duydu köyden 
İstanbul’a göç edeceklerini. Daha sonra baba topladı 
tüm aileyi etrafında ve kararını açıkladı gözlerini 
kaçırarak çocuklarından. “İstanbul’a taşınacağız…” Bir 
ok gibi saplanmıştı küçücük yavrunun kalbine bu 
haber. Zaman sonra, geçen yıl İstanbul’a göç eden 

komşularının oğlu ve arkadaşı Naci’nin söyledikleri geldi aklına: “Orada bisiklet var. En önemlisi 
de büyük okullar var.” 

Yıllar geçse bile unutamadığı o günlerden okul fikrinin kendisini nasıl da cezbettiğini 
hatırlıyordu Adnan. Gel zaman git zaman taşındıkları semti tanıdı, yeni arkadaşları oldu sayısını 
bilmediği kadar… 

Her sabah okula annesinin hayır duasıyla uğurlanan çocuk, eğitimin insan hayatındaki 
rolünü ta bu yıllarda kavramış; özellikle de kız çocuklarının eğitimini çok önemsemiş belki ileride 
yapacağı işlerin ilk fikirleri o yıllarda şekilleniyordu. Anadolu’nun değişik yörelerinden göçen 
aileler ve onların çocukları onu derinden etkiliyordu. Zaman hızla geçti ve çocuğumuz liseyi, 
ardından üniversiteyi başarıyla bitirerek iş hayatına atıldı. 

Artık o, çevresinde başarılı ve hayırsever bir iş insanı olarak tanınmaya ve yaptırdığı 
öğrenci yurdu, pansiyon ve hizmet binaları, toplum hizmetleri ile gündeme gelmeye başlamıştı. 
Çocukluğunda olmayı çok isteyip de olamadığı öğretmenliğe özel ilgi duymakta, onlara katkı 
sunmak en önemli ideallerindendi.  Ayrıca yetimlere ve kız çocuklarına katkı sunma vakti gelmişti. 
Gençlerimiz devletimizin şefkatli ellerine teslim edilmeli, barınma ve yemek ihtiyaçları giderilmeli, 
medeni toplumun gereği olarak hakkettikleri yere gelmeliydiler. 

Bu amaçla, kendi imkânlarıyla günümüze kadar binlerce öğrenciye burs verdi. Başta 
İstanbul olmak üzere Mersin, Bolu, Gaziantep, Zonguldak’ta öğrenci yurtları, pansiyon, sağlık 
ocakları yaptırıp devletin ve öğrencilerin hizmetine sundu. 

En önemlisi de ahde vefa gösterip, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği her daim gururla 
bahsettiği Ordu ve Fatsa için yapacakları olmalıydı. 
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Fatsa Emniyet Müdürlüğü bahçesine yaptırdığı ek hizmet binasıyla İl Müdürlüğünde 
bulunan birçok hizmetin ilçemizde de verilmesini sağlamıştır. 

O zamanki adıyla Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi yeni adıyla Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu 
Lisesi için yaptırdığı ve yıllar boyu kız öğrencilere hizmet eden ve etmekte olan 100 öğrencilik 
“Adnan Yavuzer Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu” bunların en önemlisidir. 

Belki başarılı iş insanımız çok istediği öğretmenlik mesleğini yapamadı ancak onun 
yaptırdığı yurtta barınan yüzlerce öğrenci, yurdumuzun muhtelif yerlerinde birer kardelen misali 
çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktadır. Sayısını yüzlerle ifade edeceğimiz tıp doktorları,  diş 
hekimi,  eczacı, hukukçu, mühendis, öğretmen olan ve daha nice genç kızımız burada barındılar 
barınacaklar. 

Tek amacı annesinin her sabah ardından ettiği “Vatanına milletine hayırlı evlat ol!” duasını 
kendisine şiar edinen Adnan Yavuzer “Memleketimin bu insanlarına daha iyi hizmet yapıp, fani 
dünyadan göçmek en büyük isteğim.” diyor. 

Başarılı iş insanımıza nice hayırlı hizmetler vermesini diler, sağlıklı uzun ömürler temenni 
ederiz. 
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Ali Rıza DEMİRCAN 
(Fatsa Ali Rıza Demircan İlkokulu) 

Eğitime Hizmet Etmek Büyük Onur 
 

Ali Rıza Demircan 1938 yılında Ordu’nun Fatsa 
ilçesi Aşağıtepe köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu 
Aşağıtepe köyünde tamamlamıştır. Maddi 
imkânsızlıklar yüzünden arzu ettiği gibi bir eğitim 
öğretim hayatı geçirememiştir. Çalışmak zorunda 
olması nedeni ile ortaokul ve liseyi okuyamamıştır. Ali 
Rıza Demircan üç çocuk babasıdır. Fatsa Aşağıtepe 
köyünde yaşamaktadır. 

Ali Rıza Demircan iş hayatına erken yaşta 
Ordu'nun Fatsa ilçesinde esnaflık yaparak başlamıştır. 
Uzun süre esnaflık yapan Ali Rıza Demircan, başarının 
temelinin çalışmak ve dürüstlük olduğunu ifade 
etmiştir. Zamanla bu sözünü ispatlarcasına iş alanında 
yapmış olduğu faaliyetlerle adından söz ettirmiştir. 
Esnaflık hayatı boyunca insanlara yardım etmeyi, 

faydalı olmayı amaçladığını belirtmiştir. 
Ali Rıza Demircan, rahmetli babasının kendisini ilkokula yazdırdığını, maddi imkânsızlıklar 

nedeniyle ortaokul ve lise eğitimi aldıramadığı için çok üzüldüğünü ifade etmiştir. Eğitim “İnsanı 
daha erken geliştirir, iş başarısını artırır.” diye anlatır. Ali Rıza Demircan erken yaşta iş hayatına 
atılmasının işi işte öğrenmesini sağladığını belirtiyor. Bu tecrübe sayesinde iş hayatında başarıya 
ulaştığını söylüyor. 

1978 yılında Fatsa’nın köylerine elektrik tesislerinin yapımında müteahhit olarak işe 
başlayan Ali Rıza Demircan, 1983 yılında itibaren hizmetlerine Demircan Kolektif Şirket olarak 
devam etmiştir. Üç dört yıl kadar bu şirketle Fatsa ilçesi ve çevresinde çeşitli işler yapmıştır. 
Ardından şirket faaliyetlerini geliştirerek Demircan İnşaat Elektrik Makine Sanayi ve Sanayi Ticaret 
A.Ş’ye dönüştürmüştür. Yurdun her bölgesinde çok sayıda köy, belde ilçe ve şehirlerin, yeraltı ve 
yerüstü elektrik tesislerinin, elektrik hatlarının ve transformatör binalarının yapımını üstlenmiş ve 
başarı ile tamamlamıştır. 

2006 yılında inşaat sektörüne girme kararı alan Demircan A.Ş Ankara’da ve Ordu’nun Fatsa 
ilçesinde birçok binanın yapımını gerçekleştirmiştir. 

Ali Rıza Demircan okulun yaptırılmasıyla ilgili olarak eğitimi çok önemsediğini, meslek 
hayatı boyunca birçok alanda insanlara yardım ettiğini belirtiyor. Yaptırmış olduğu okul, cami vb. 
hizmet binaları için “İnsanlara hizmet sunmaktan mutluluk duyuyorum.” diye ifade eder.  

2009-2011 yılları arasında sosyal sorumluluk, ülkeye bağımlılık ve hizmet amacı ile 
Demircan A.Ş tarafından Aşağıtepe köyüne cami yaptırılmıştır. 
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Okulumuz, 1985-1986 eğitim ve öğretim yılında Fatsalı hayırsever tarafından arsasının 
bağışlanması nedeniyle bağışçının adını alarak Sami Yücel İlkokulu olarak açılmıştır. 

Okul binası, devlet vatandaş işbirliği ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Özel İdare 
aracılığıyla yaptırılmıştır. Daha sonra aynı arsa üzerinde bulunan yeşil alana Fatsalı hayırsever Ali 
Rıza Demircan tarafından 2006 yılında bir ilkokul yaptırılmıştır. Aynı yıl iki okul kullanılarak normal 
eğitime geçilmiştir. Okulumuz on altı derslikten oluşmaktadır. Ayrıca okul bahçesinde bir derslikli 
ana sınıfı bulunmaktadır. 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında isim anlaşmazlığı neticesinde tekrar 
ikili öğretime geçilmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yarısında bölünerek normal öğretime 
dönülmüştür. Okulumuzun adı hayırsever vatandaşımızın adını alarak Ali Rıza Demircan İlkokulu 
olarak eğitim öğretime devam etmektedir. 
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Fahrettin YAHŞİ 
(Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu) 

İnsanlık Vazifemiz 
 

Fahrettin Yahşi 01.01.1965 tarihinde Ordu ili 
Fatsa ilçesinde doğmuştur. Babası Hasan Yahşi ziraat 
işleri ile uğraşmış, annesi Nahide Yahşi ev hanımıdır. 
Sırasıyla Fatsa Evkaf İlkokulu, Fatsa İmam Hatip 
Lisesini bitirmiştir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlamıştır. Hâlen 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 
Üniversitesi Tarih Bölümüne devam etmektedir. 
Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve 
Sigortacılık Enstitüsünde, doktora öğrenimini 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsünde tamamlamıştır. 

Çalışma hayatına bankalar yeminli müsabıkı 
olarak başlayan Dr. Fahrettin Yahşi, 2017 yılından 
sonra Universal Kurumsal Danışmalık A.Ş Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 
Dr. Fahrettin Yahşi “İnsanların içinden doğdukları toplumlarına karşı sorumluluklarının 

olması gerektiğine inanmışımdır. Eğer insan çalışma hayatında belirli bir kariyer yapmış, belli 
noktalara gelmişse bunda mutlaka içinde yaşadığı topluma az ya da çok bir katkısı bulunmalıdır.” 
diye düşünmektedir. 
            İşin hikâyesinin gelişiminde dönemin okul müdürünün çok önemli bir katkısının olduğunu 
belirtmiştir. 

İşi gereği son otuz yıldır İstanbul’da ikâmet eden Dr. Fahrettin Yahşi Fatsa’ya ziyarete 
geldiğinde cuma ve bayram namazlarını köyünde kılmaya özen göstermiştir. Yine bir Fatsa 
ziyaretinde cuma namazı için Ayazlı Camii’ne gittiğinde namaz sonrası okul müdürü tarafından o 
zamanki okul binasına çaya davet edilmiştir. Mevcut okul binasının yetersiz olduğunu görmüş ve 
bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyleyerek bir an için kendi çocuklarının bu ortamda 
eğitim gördüğünü gözünde canlandırmış ve o andan sonra bu işin artık kendi için insanlık vazifesi 
olduğunu ifade etmiştir. İçinden çıktığı topluma karşı bir sosyal sorumluluk bilinciyle bu okulun 
yapımına karar verdiğini belirterek içinden çıktığı topluma örnek bir davranış sergilemiştir. 
“Allah’ın yardımıyla bitirmek nasip oldu. Şimdi çocukların güzel bir ortamda öğrenim görmeleri 
beni mutlu ediyor.” diyerek sevincini dile getirmiştir. 
          Okulun yapılmasına karar verdikten sonra başlayan sürecin sıkıntısız bir şekilde 
tamamlandığını belirtmiştir. Kısmi zorluklar zaman zaman ortaya çıksa da aşılmasının zor 
olmadığını dile getirmiş: “Eğer iyi niyetle bir işe başlarsanız Allah’ın yardımı sizinle olur.” sözüyle 
bu tür hayırlı işlerde çevresine bir ufuk açmış ve kendi içinde yaşadığı manevi hazzı vurgulamıştır. 
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Çok kısa sürede binanın yapım aşamasının sona erdiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu’yu 
ziyaretlerinde diğer eserlerle birlikte bu eserin de açılışının toplu açılışta gerçekleştirildiğini ve 
büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etmiştir. Bu süreçte yaşamış olduklarını ve samimi bir şekilde 
hissettiklerini kendi cümleleriyle şu şekilde aktarmıştır: “Babam Hasan Yahşi bizim bugünlere 
gelmemizde büyük fedakârlıklar yapmıştı. Bizim de kendisine karşı büyük bir sorumluluğumuz 
vardı. Babam okumayı ve okuyanı severdi. Çocuklarını da vatanına ve milletine faydalı olması için 
sonuna kadar okutmuştur. Mahallemizde yaptırmış olduğumuz okula babamızın ismini vermiş 
olmak tüm ailemiz için iftihar vesilesi olmuştur. Fatsa’ya her gittiğimde okulu ve camiyi ziyaret 
etmek bana müthiş bir keyif vermektedir. 

Ben her insanın imkânı ölçüsünde içinden çıktığı topluma katkıda bulunması gerektiğine 
inanırım. Toplumların kalkınması, ilerlemesi ancak kendisini oluşturan bireylerin katkısı ile 
mümkündür. Tavsiyem her bireyin gücü nispetinde ferden ya da birlikte toplum tarafından ihtiyaç 
duyulan hizmetlerin yerine getirilmesinde aktif rol almasıdır.” 

Hayırseverimiz tarafından yapılan on iki derslikli okulumuz 2012-2013 eğitim ve öğretim 
yılında hizmete girmiştir. Okul ilkokul (altı derslik) ve ortaokul (altı derslik) düzeyinde iki yüz 
öğrenci ile taşıma merkezli okul olarak hizmet vermekte olup Fatsa ilçesine beş km mesafede yer 
almaktadır. İlkokula bağlı bir adet ana sınıfımız da mevcuttur. Taşıma öğrencilerine çok amaçlı 
salonda yemek hizmetleri sağlıklı bir şekilde verilmektedir. Okul kütüphanemiz ve bilişim 
teknolojileri sınıfımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Okul bahçesinde basketbol sahası da 
mevcuttur. Okul tüm imkânlarıyla eğitim ve öğretime uygun fiziki kapasite taşımaktadır. 

Bu tür hayırlı faaliyetlerde bulunmak bir nasip ve imkân işidir. Bu ikisi aynı anda bir araya 
geldiğinde kişiyi harekete geçiren dinamikler ortaya çıkmış olur. Böylece aydınlık gelecek için bir 
ışık daha yanar. 
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Hüseyin ÇAĞATAY 
(Fatsa Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu, Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Fehime 

Çağatay Uygulama Sınıfı) 

Eğitim Gönüllüsü 
 

“İçimdeki okuma aşkı hiç sönmedi. 
Holdinglerim yok, ben maaşla çalıştım, alın terimle 
bunları yaptırdım. Yarım pabuçla hem çalıştım hem 
okudum hem de sonunda bu okulları yaptırdım. 
Yarın ölsem de içim rahat öleceğim, elimden geleni 
yaptım.” 

1926’da Ünye’de doğdu. İlkokul ve ortaokul 
tahsilini Ünye’de, lise tahsilini Ankara Atatürk Akşam 
Lisesinde, üniversite öğrenimini ise Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Ortaokulu 
bitirdiği zamanlarda Karadeniz’de lise sadece 
Trabzon’da vardı. Babasının “Oğlum, ben seni 
okutamayacağım.” sözleri içinde derin bir üzüntü 
yaratmış ancak içindeki okuma aşkı hiç sönmemişti.  

Ailesine maddi destek sağlamak amacıyla Turhal Şeker Fabrikasında çalışmaya başladığında 
buradaki Alman teknisyenlerden makine tekniği konusunda aldığı bilgilerle kendisini geliştirmiş, 
Ankara’ya tayin edildikten sonra dışarıdan Atatürk Akşam Lisesini bitirmiş, okuma aşkının hiç 
sönmediğini herkese göstermişti. 

Hayatında edindiği birikimleri emekli olduktan sonra okul yapımında harcayan hayırsever 
eğitim gönüllüsü Hüseyin Çağatay, Ünye’de annesi Fehime Çağatay adına yaptırdığı anaokulunun 
ardından, komşu ilçe Fatsa’ya da babası ve kendisinin adına Ömer-Hüseyin Çağatay Anaokulunu 
yaptırdı. Yaptırdığı anaokullarıyla yüzlerce çocuğun hayata hazırlanmasında önemli katkıda 
bulunan Hüseyin Çağatay, evlenmediği için baba olamamış ve çocuk sevgisini okulunda okuyan 
çocuklarla tatmıştır.  

“Doğduğum, sokaklarında oyun oynadığım Ünye’me bu hizmeti yapmak istiyorum.” 
diyerek Ünye Arif Nihat Asya Kız Meslek Lisesinin bahçesine, 3-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim 
gördükleri bir anaokul yaptırdı. Dönemin İl Millî Eğitim Müdürünün “Bu okuldan bir tane de 
Fatsa’ya da yapar mısınız?” ricasını da kabul ederek Fatsa Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun 
bahçesine de bir anaokul yaptırdı. Eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı birçok belge alan 
hayırseverimiz okuma aşkını yaptırdığı iki okulla perçinleştirmişti.  

500 m2 bahçesi ve 240 m2 binası ile Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu 2007 yılında Fatsa’da 
dört derslikli olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. Yemekhanesi ve çok amaçlı salon ile hizmet 
vermektedir. 
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Ünye’de Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturduğu Fehime 
Çağatay Ana Sınıfı ise 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılmış olup, iki katlı ve dört 
dersliklidir. 

“Allah bana ikinci bir ömür nasip ettiğinde bu dünyada yapmam gereken bazı şeylerin 
olduğunu fark ettim.” diyen Hüseyin Çağatay, ikinci hayatının hikâyesini şöyle özetliyor: “1999 
Marmara depreminden sağ çıkınca bana bahşedilen ikinci bir ömürle sevgili çocuklarım için okul 
yaptırdım, hac farizasını yerine getirdim. Deprem sonrası elimde kalan belgeleri, hatıraları 
tazeleyip sıralayınca ömrümüzün çok da kısa olmadığının, acı tatlı günlerle, telaşlarla gençlik 
yıllarının geçtiğinin ve sık sık yaşadığım sağlık sorunları ile yaşlılık döneminin sayılı son günlerinde 
olduğumun bilincine vardım. Biz kullarına bereket ve hidayet veren,  sıfırdan başlatıp bugünkü 
maddi ve manevi zenginliği nasip edip beni mutlu kılan Allah’ıma sonsuz şükürler olsun.” 

2009 yılının Ocak ayında aramızdan ayrılan hayırsever vatandaşımız Hüseyin Çağatay’a 
Allah’tan rahmet diliyor ve yaptığı eserlerle adını ölümsüzleştirerek bu dünyada hoş bir seda 
olarak kaldığı için sonsuz teşekkürler ediyoruz. 
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İlhan İBİŞ 
(Fatsa Huriye-Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu) 

Eğitim Sevdalısı 
 

Sonbaharın en güzel şekliyle doğaya, insanlara 
yansıdığı bir perşembe günü dünyaya gelir İlhan İbiş. 
Takvim yaprakları tıpkı ağaç yaprakları gibi 
mevsimden midir bilinmez bir bir dökülürken tarihler 
29.09.1970’i göstermektedir. İlhan İbiş, annesi Huriye 
Hanım ve babası Ahmet Bey’in hayatına sonbaharda 
açan güneş misali tüm aydınlığı ile girmiştir. Annesi 
Huriye Hanım, Samsunlu bir ailenin kızıdır. Babası 
Ahmet Bey ise Ordu’da uzun yıllardır esnaflıkla 
uğraşmış, ticaret ahlakını da oğluna öğretmeyi ilke 
edinmiş bir kişidir. 

Uzun bir öğrenim hayatı geçirmemiş olan 
İlhan İbiş, babasının da yönlendirmesiyle ticaret 
hayatına kısa sürede adapte olmuş, bu meslekte ne 
kadar başarılı olabileceğini daha küçük yaşlarında 

ispatlamıştır. Ticaret hayatında emin adımlarla ilerleyen İlhan İbiş, her ne kadar uzun bir eğitim 
hayatı geçirmese de eğitim her basamağı ile yakından ilgilenmiş, maddi ve manevi anlamda her 
türlü eğitim faaliyetinin içinde gönüllü olarak ve en önde yer almayı kendine bir borç bilmiştir. 

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Huriye-Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu da 
bu girişimlerin belki de en anlamlılarındandır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçen 
Hacı Huriye-Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu; Kızılay Fatsa Şubesi, Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Ordu Valiliği ve Fatsa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün eşsiz katkılarıyla çok kısa sürede yüz yirmi 
çocuğumuza her türlü teknolojik, sosyal ve kültürel alanları ile eksiksiz olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Okulun kuruluşunda bağışçı olarak rol alan İlhan İbiş’in bu eserin yapımında herhangi 
bir zorlukla karşılaşmaması için tüm kurumlar destek sağlayıp, gerekli konularda yol gösterici 
olmuşlardır. Tüm kurumların okulun yapılışında ne kadar etkili şekilde rol aldığını dile getirir her 
fırsatta. 

Yoğun çalışma hayatının ağır temposu içerisinde eğitime, eğitimciye ve tabii ki geleceğimiz 
olarak tanımladığı öğrencilerimize desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen İlhan İbiş, Fatsa 
ilçesinde yapılan anaokuluna bağışını şu sözleriyle açıklamaktadır: “Bu hayrı yapmaktaki amacım 
her şeyden önce bizden sonra yetişecek olan nesiller için münferit olarak sosyal sorumluluk 
hissetmem ve gelecek nesillere fayda sağlamak adınadır.” 

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı bağıştan ziyade bu eserin oluşmasında 
hissettiği manevi doygunluğun kelimelerle ifade edilemeyeceğini, asıl güzel olanın ise eğitim 
alanında ne kadar eser ortaya koyarsanız alacağınız hazzın da bir o kadar artacağını vurgulayan 
İlhan İbiş, eğitime destek vermek isteyen tüm bağışçıların imkânları ölçüsünde desteklerini 
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esirgememelerini, kendisinin yaşadığı manevi huzuru tüm bağışçıların yaşaması gerektiğini 
belirtmektedir. 
               Hâlen konfeksiyon üretim ve ihracatı ile meşgul olan İlhan İbiş’in Pınar, Gülbahar ve 
Volkan adlarında üç çocuğu vardır. İlhan İbiş, ömrü ve imkânları el verdiği ölçüde bu tür sosyal 
projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyacağını ve bu tarz projelerin yaşamı anlamlı kılan 
birer etkinlik olduğunu açık yüreklilikle belirtmiştir. 

Türk Kızılayı bağışçısı İlhan İbiş’in bağışlarıyla 2018 yılında hizmete giren Huriye-Hacı 
Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu üç derslik ve altı şubede ikili eğitim uygulanarak toplam 120 minik 
öğrencinin kalbine dokunmaya devam etmektedir. 

Biz de bu yüce gönüllü, vatansever örnek bir kişi olan İlhan İbiş’e yaptığı bağıştan dolayı 
teşekkür eder, gelecek nesillere yön verecek eğitim yuvaları açılmasına vesile olduğu için 
minnetimizi sunarız. 
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Murat HAZİNEDAR 
(Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu) 

İnsanlığa Geleceğe Yapılacak En Büyük Yatırım 
 
 

Murat Hazinedar,  13 Şubat 1971 tarihinde 
eczacı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya 
gelmiştir. Aslen Ordu Fatsalıdır. Babası Yaşar 
Hazinedar, annesi İlhan Hazinedar'dır. İlkokulu 
Fatsa'da, ortaokulu Ankara Yükseliş Kolejinde, liseyi 
ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liselerinde 
tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde tamamladı. Hukuk Fakültesinde 
okurken tekstil ve ihracat firmalarında çalıştı.   

Murat Hazinedar, 1997-2014 yılları arasında,  
aynı zamanda kurucusu olduğu hukuk bürosunun baş 
avukatlığını yürüttü. 1989-1995 yılları arasında çeşitli 
tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev 
alan Murat Hazinedar, aynı zamanda Or-Gi Taşıt 
Muayene İstasyonları A.Ş’nin de kurucu ortaklığını ve 

yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. 
Genç yaşından itibaren siyasetle ilgilenmiş, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş 

Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 
Birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyo-kültürel derneklerde kurucu başkan, onur kurulu 

üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak destek veriyor olmasının yanı sıra “Temiz Hava ve Temiz Su” 
projesini geliştirmek, desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla Karbon (Sera Gazı) Emisyonu 
Düşürme ve Kontrol Derneğinin kurucu üyeliğini ve başkan yardımcılığını yapmıştır. 

Av. Murat Hazinedar çevresinde hayvan sever kişiliğiyle tanınır, spor ve ileri teknolojiyle 
yakından ilgilenir. 28 Temmuz 1996 tarihinde evlendiği eşi Özlem Hazinedar da avukattır. Yaşatan 
adında bir oğlu vardır.  

Av. Murat Hazinedar, eserle ilgili olarak şunları ifade etmektedir:  “Bu eseri bir eğitim 
gönüllüsü ve Fatsa Yardımseverler Derneğinin Kurucu Başkanı olan ve on dört yıl bu derneğin 
başkanlığını yapan annem anısına hayata geçirmek istedim. Onun en büyük emeli tüm çocukların 
eşit hak, özgürlük ve yasalara göre eğitim görmesiydi. Tüm yaşamı boyunca bu uğurda mücadele 
verdi. Aramızdan ayrılışından hemen sonra ben de imkânları olan bir evladı olarak onun adını 
böylesine kalıcı bir eser ile yaşatmak istedim. Doğup büyüdüğü ve sevgisini ilmek ilmek yıllarca 
işlediği Ordu, Fatsa ilçesine bu eğitim kurumunu kazandırarak faydalı olmak istedim.  

Bu eseri oluştururken pek çok zorlukla karşılaştım. Buna rağmen annemin hayallerini 
gerçekleştirmek, anısını canlı tutmak adına kararlılıkla eseri tamamladım.  

İnsanlığa ve geleceğe yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğunu düşünüyorum. İmkânı 
olan ve hayır yapmak, bu manevi duyguyu tatmak isteyen herkese,  mutlaka öğrenci odaklı bir 
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yaklaşımı tavsiye ediyorum. Şu hayatta bir tek çocuğun elinden tutup hayatına ışık olmanın 
ayrıcalığını ve huzurunu aktarabilecek sözcük yoktur kanaatindeyim.” 

  Yirmi dört derslik, kütüphane, konferans salonu, yemekhane, kütüphane, spor salonu, 
çeşitli atölyeler gibi birçok imkânı barındıran okul, fiziki yapısı ve özverili kadrosuyla Fatsa’nın en 
gözde okullarından biri olarak eğitim vermektedir.       

 “Eğitimde, insanların kalite dünyasına hitap eden bir okul olmak…” vizyonu ve “Evrensel 
değerlere sahip, öğrendikleri ile değişen, değişirken çevresini de değiştiren, öğrenmeyi seven 
bireyler yetiştirmek…” misyonuyla eğitim veren okul 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında hizmete 
açılmıştır. 

Hayırseverin ebediyete intikal etmiş olan annesinin adını taşıyan okul, annesinin 
dünyadayken yapmak istediklerinin bir tezahürü olarak ortaya çıkmış ve gençliği aydınlatma 
amacına hizmet etmeye devam etmektedir. 
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Ömer ŞENER 
(Fatsa Hatice-Bahaettin Şener İlkokulu) 

 İyi Yolda Yürüyenler Sağ Olsun 
 

1969 yılında, Ordu’nun Fatsa ilçesinde 
doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini doğum yeri 
olan Fatsa’da tamamlayan Ömer Şener, 1986-1990 
yılları arasında Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirerek 
1990 yılında inşaat mühendisi olarak iş yaşamına 
atılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

“İlim Çin'de de olsa gidip alın.” ve “Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir.” düsturlarıyla eğitimini devam 
ettirmek için ayrıldığı memleketinden gönül bağını 
koparmadan çalışmalarına devam etmiştir. Büyük 
projelerde genç yaşlarda kazandığı tecrübesini, kendi 
kurduğu şirkette yüzlerce insana iş kapısı açmakla 
sosyal yaşama aktarmıştır. 

Farklı yerlerde yürüttüğü kendi projelerinin 
yanında İzmir'in kamu yatırımlarındaki en büyük hayırseveri olarak bilinen Salih İşgören'in 
projelerinde de yer almıştır. Bu kapsamda hayırseverin yaptırdığı onlarca okul, hastane, huzurevi, 
klinik, toplu eğitim tesisleri projelerinde yer almış, herkesin kendisini Salih İşgören'in evladı 
sayacak kadar ona yakın destek olmuş ve hayırseverin kurduğu vakfın mütevelli heyeti 
başkanlığına getirilmiştir. 

Başkanı olduğu ve hâlen yürüttüğü bu görevinde de ihtiyaç sahibi gençlere ve şehit 
ailelerine yapılan burs destekleriyle birlikte eğitim, sağlık ve bilimsel çalışmalar alanında 
desteklerine devam etmektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” sözünü yaşam felsefesi olarak devam 
ettirerek gurbetten sılaya sıcak yardım elini eksik etmemiş ve bunu memleketinde yaptığı 
projelerle yine insanlara iş imkânı sağlayarak ve annesi ve babasının adına eğitime destek 
kapsamında yaptırdığı okulla gerçekleştirmiştir.  

Okuyana, çalışana, sabah erken kalkana, işi için erinmeyene ayrı önem veren babası 
Bahaettin Şener adına yaptırılan okul merhumun hayat görüşünün tezahürüdür.  

Bahaettin Şener, 1929 yılında  Fatsa Duayeri köyünde doğmuş, Dumlupınar Mahallesi’nde 
oturmuştur.  Eşi Hatice Hanım Fatsalı Kadı Hoca Efendi’nin kızıdır. Dört çocukları vardır. Kadir, 
Adil, Mehmet ve Ömer Şener. Bir gün  sohbet esnasında “Size şoför Bahaettin  diyorlar. Yılmadan 
yorulmadan çalışmışsın, çocuklarını iyi yetiştirmişsin. Varlıklı bir insan olmuşsun. Kalıcı bir eser 
olarak ne yapacaksın?” diye sorulduğun da “Okul yaptırmak istiyorum.” demiştir. 
   Onun bu vasiyetini  çocukları yerine getirdi. Eski okulun bahçe kapısından girerken  sol 
tarafına iki kat üzerine  okul yaptırdılar. Eski okulla yan yana iki okul Hatice-Bahaettin Şener 
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İlköğretim Okulu ismini almıştır. Okulun bir  özelliği de Ordu ilinde çevre güzelliği bakımından 
müfettiş raporu ile birincilik almış bir okul olmasıdır. 

Okulumuzda on yedi derslik, okul bahçesinde müstakil bir kantin, bir adet depo 
bulunmaktadır.  
       Yeni yapılan okulun çatı kısmının eksikliği zamanın İlçe Millî Eğitim Müdürü ile görüşen 
üçüncü sıradaki kardeş Mehmet Şener tarafından daha sonra giderilmiştir. Kadir ve Adil Şener 
kardeşlerin  girişimleriyle bu güzel bina yaptırılmış, eksik kısım da kardeş Mehmet Şener 
tarafından tamamlanmıştır.  

Yaptıkları hayırlar için aileyi tebrik ediyoruz. Hayırseverlere güzel örnek oldular. Bu iyi bir 
yoldur. İyi yolda yürüyenler sağ olsun… 
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Sami YÜCEL 
(Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Merkezi I., II. ve III. Kademe) 

Geleceğin Teminatı Çocuklarımız İçin 
 

Sami Yücel, 1896 yılında Ordu’nun Fatsa 
ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tüccarlık ile meşgul 
olmuş ve 1925 yılında Nedime Hacer Hanım ile 
hayatını birleştirmiştir. Bu evliliklerinden üç kız ve bir 
erkek evlat sahibi olmuşlardır. Erkek çocukları küçük 
yaşta hayatını kaybetmiştir.  

Sami Yücel,  genç yaşta Fatsa’dan İstanbul 
Taksim civarında bir ev alıp ailesi ile beraber 
İstanbul’da yaşamaya başlamış, üç kızından ikisini 
Notre Dame de Siona, birini Amerikan Kolejine 
kaydettirmiştir. Eşi Nedime Hacer Yücel, 1953 yılı 
Aralık ayında İstanbul’da iken vefat etmiştir. Fatsa’yı 
çok sevmesine rağmen yaşlı olduğu için çocuklarının 
yanından Fatsa’ya gelememiş, 1980 yılında 
İstanbul’da vefat etmiş ve İstanbul Edirnekapı 

Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilmiştir. 
Sami Yücel anısına çocukları ve torunları tarafından bağışlanan okul arazisinin üstüne 

yapılan bugünkü hizmet binası 1985 yılında Sami Yücel İlkokulu adı ile eğitim ve öğretime 
başlamış, bugün de “Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu” adıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir.   

Ailece hayırseverlikleriyle bilinen ve çeşitli kurumlara yardımlarda bulunan Yücel ailesi, 
Fatsa’da karakol binası ve cami gibi kamu hizmetine yönelik kurumsal bağışlarda da bulunmuşlar, 
eğitime de ayrıca önem verdiklerini yaptıkları bağışlarla göstermişlerdir. Fatsa ilçemizde Sami 
Yücel’in eşi Hacer Yücel adına da bir anaokulu bulunmaktadır. Sami Yücel’in İstanbul ilinde 
yaşayan torunları ile yapılan görüşmelerde; aile büyüklerinin vatanını ve milletini çok sevdiklerini, 
eğitime çok önem verdiklerini, çocukları ve torunları olarak bizlerin okumamızı çok istediklerini 
belirtmişlerdir. Çocukların geleceği ve başarılı çocukların yetiştirilmesi için bu bağışı yaptıklarını 
dile getirmişler; kendi çocukları büyüdüğünde, aile büyüklerinin adının eğitimle, okulla birlikte 
anılmasının kendilerini gururlandıracağını aktarmışlardır. 
  Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak; ellerinde bulunan imkânlardan bir kısmını 
özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceklerinin şekillenmesinde çok önemli 
yeri olan okul yapımının desteğine ayırıp aynı zamanda adlarını ölümsüz kılan bu 
hayırseverlerimizi minnet ve hayırla yâd ediyoruz.   

Okulumuz 2003-2004 eğitim ve öğretim yılında Çullu mevkiinde Fatsa Sağlık Meslek 
Lisesinin üçüncü katında üç şube eğitim uygulama, bir şube iş eğitim merkezi ve iki bireysel eğitim 
sınıfı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Fatsa Sağlık Meslek Lisesi binasında iki yıl hizmet 



 

66 
 

verdikten sonra 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Büyük Ata İlköğretim Okulu hizmet binasına 
taşınmıştır. Okulumuz hâlen,  1985 yılında yaptırılan binada ve yine hayırseverimizin adını 
taşıyarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Okulumuz, okul öncesi de dâhil olmak üzere zorunlu eğitim çağındaki ağır ve orta düzeyde 
zihinsel yetersizlik ve otizmden etkilenmiş olan bireylere yönelik gündüzlü ve taşımalı eğitim 
verilen bir kurumudur.  

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında seksen dokuz öğrenci ile eğitime başlayan okulumuza 
hâlen on biri evde eğitim hizmeti alan olmak üzere on beş şubede doksan üç öğrenci kayıtlıdır.  

Okulumuz açıldığı yıldan bu yana toplumun engellilere karşı olumsuz bakış açılarını 
değiştirmek için ilklere imza atmıştır. Toplum hizmeti çalışmaları, sergi, kermes, gezi, gösteri, 
projeler, sinema gösterileri düzenleyerek öğrencilerin sosyalleşmeleri için aktif faaliyetlerde 
bulunmuştur. Her yıl yapılan çalışmalara yenilerini ekleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Talat SIRIMSI 
(Fatsa Sırımsı Anadolu Lisesi) 

İyilikte Yol Açmak 
 

01.01.1962 tarihinde o zamanlar nüfusun çok 
az olduğu, herkesin birbirini tanıdığı, her esnafın 
yaşamı, sokağı ve ticareti bir eğlenceye dönüştürdüğü 
Fatsa’da dünyaya geldi. “Şimdi ise koskoca bir şehir 
oldu.” diyor, Talat Bey. Talat Sırımsı, ilkokulu ele 
avuca sığmayan bir çocuk olarak Fatsa Atatürk 
İlkokulunda tamamladı. Ortaokulu, Fatsa İmam Hatip 
Ortaokulunda okudu. Ortaokuldan sonra, Fatsa 
Ticaret Lisesine kaydoldu.  

Ticaret Lisesinden mezun olunca bir aile 
geleneği olan esnaflık serüveni başladı. Talat Bey, 
1984 yılında Gölcük Donanma Komutanlığında 
askerliğini yaptıktan sonra kesintisiz esnaflık hayatı 
başladı. 

 Talat Bey,  sokağına neşe katan, hareketli, 
esnaflığın kaidelerine riayette son derece hassas, kırk yıllık esnaflığın getirdiği tecrübe ve 
dedesinden aldığı ilhamla hayatına ve çok sevdiği esnaflığa kırk yıldır Fatsa’da devam etmektedir. 

Merve Hanım ile evli olan Talat Bey’in iki çocuğu vardır. Kızı Büşra Sırımsı, Sampa Holding 
İnsan Kaynakları müdürüdür. Oğlu Cemal Sırımsı, Orduspor’da bir dönem futbol oynamıştır. 
Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunudur. 

“Yaşam, iyilikleriyle ve güzellikleriyle tablolaştırılmalı. İnsan yaşadığı şehre bir şeyler 
katmalı. İz bırakmalı. Yaşamı, kısır döngüsünden kurtaracak şey, iyiliktir. İyiliğin gelenekselleşmesi 
bizi kurtaracak iksirdir. İyilikte yol açmak, yordam öğretmek çok önemlidir. Dedemden bağımsız 
esnaflık yaptım lakin bu işin yolunu yordamını ondan öğrendik. Bilginin, geleneğin, iyiliğin ve 
hayırseverliğin kıymetli bir şey olması yanında gelecek kuşaklara aktarılması da son derece 
önemlidir.” sözleriyle tanımlıyor Talat Sırımsı iyilik penceresinden hayata bakışını. 

Talat Sırımsı süreci şöyle anlatıyor. “Gittikçe gelişen bir şehir Fatsa. Her geçen gün okul 
ihtiyacı artmaktadır.  Fatsa’nın en güzel yerlerinden biri olan Dolunay mevkisinde on dönüm 
arsayı okul yapımı için bağışladık. Buraya yapılacak eğitim kurumuna rahmetli dedem Ahmet 
Sırımsı’nın adının verilmesini arzu ettik. Bağışladığımız bu on dönüm arsa üzerinde şu anda kaba 
inşaatı tamamlanan, otuz iki derslikli, dokuz yüz seksen öğrenci kapasiteli okulumuz hızla 
yükseliyor. Bağışladığımız arsanın bir bölümüne de kapalı spor salonu yapılmakta. Ahmet Sırımsı 
Anadolu Lisesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacak. Biz de dedemin adıyla 
yaşayacak bu okulun hizmete başlayacağı günü çocukça bir heyecanla bekliyoruz. 

 Bu arsayı bağışlayan Sırımsı Ailesi olarak bu okulda dedemin adının yaşamasını uygun 
bulduk.  Biz ondan öğrendik hayırseverliği. Kırmadan, incitmeden iyilik yapmayı. İşte bu sebepten 
okulun adının Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi olarak yaşaması en uygun ve en doğru olandır. 
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Dedemi hatıralarımda, hayalimde şu üç özelliği ile kodlamışım ben. Renkli bir yaşam,  hayırsever 
bir adam, dürüst bir Fatsa esnafı ve Fatsa beyefendisi. Artık hayalimdeki dedem, hatıralarımdaki 
dedem, bu güzel eğitim kurumumuzda yaşayacak ve ömrümüz oldukça da ben dedem adına gurur 
duyacağım, mutlu olacağım.” 

Şartlar ne olursa olsun, iyilikten, hayırseverlikten vazgeçmemeli insan. Hatıralarımızı, 
sevgimizi, imkânlarımız nispetinde güzel şeylere dönüştürmeliyiz. Bu duyguları topluma 
nakşetmeliyiz. Bu düşüncelerle Sırımsı ailesine eğitime verdikleri destek için bu toplum adına 
teşekkürü bir borç biliriz. 

 

 



 

69 
 

Yücel AİLESİ 
(Fatsa Hacer Yücel Anaokulu) 

Ne Ekersek Onu Biçeriz 
 

Nedime Hacer Yücel, 1907 yılında Ordu’nun 
Mesudiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası 
Mesudiye ilçesinin önde gelen tüccarlarından İsmail 
Hakkı Karayaka, annesi ise Habibe Karayaka’dır. 
Mehmet, Afife, Remziye, Kâtibe isimli dört kardeşi 
daha vardır. Nedime Hacer Yücel, 1925 yılında henüz 
on sekiz yaşında iken Fatsa ilçesinin eşrafından Salih 
Sami Yücel ile hayatını birleştirmiştir. Bu 
evliliklerinden üç kız ve bir erkek evlat sahibi 
olmuşlardır. Nedime Hacer Yücel, 1953 yılı Aralık 
ayında İstanbul’da iken vefat etmiştir.  

Ailece hayırseverlikleriyle bilinen ve çeşitli 
kurumlara yardımlarda bulunan Yücel ailesi, eğitime 
de ayrıca önem verdiklerini yaptıkları bağışlarla 
göstermişlerdir. Nedime Hacer Yücel’in kızı Sevim 

Yolaç ile yapılan görüşmede; “Annem vatanını, milletini severdi, eğitime çok önem verirdi, 
çocukları olarak bizlerin okumasını çok isterdi.” diye belirtmektedir. Çocukların geleceği için, 
başarılı çocuklar yetiştirmek için bu bağışı yaptıklarını dile getirmiş; en çok da çocukları 
büyüdüğünde, annelerinin adını eğitimle, okulla birlikte anılmasının kendilerini 
gururlandıracağını aktarmıştır. 

“Bugün ne ekersek yarın onu biçebileceğimiz en garanti yatırımdır çocuklar.” diyor 
Nedime Hacer Yücel’in kızı Nimet Yücel. Kendi öğrencilik yıllarından, ailesinin eğitime verdiği 
önemi gördüğünü ve kendilerinin de bu bilinçle yetiştirildiklerini belirtmiştir. Bu araziyi 
bağışlayarak, burada okuyan her bir çocukla, geleceğe dair ümitlerinin tekrar tekrar yeşereceğini 
aktarmıştır. Eğitimle ilgili böyle bir katkı sağlayabildikleri için çok mutlu olduğunu dile getirmiştir. 

Okulun arazisi, Nedime Hacer Yücel anısına; oğlu merhum Metin Yücel (12 Aralık 1963’de 
İstanbul’da vefat etmiştir.), kızları Necla Yener (25 Şubat 2018’de İstanbul’da vefat 
etmiştir).Nimet Yücel Durusel, (10 Kasım 2017’de İstanbul’da vefat etmiştir.) ve Sevim Yolaç 
tarafından bağışlanmıştır.   

Okulumuz ilk olarak 2014 yılında eğitim ve öğretime başlayarak öğrencilerine merhaba 
demiştir. 25 Nisan 2014 tarihinde, eksiklikler hızla giderilerek 2014-2015 eğitim ve öğretim yılına 
dört derslikle ve yedi şube ile eğitime başlamıştır. Okulumuzda hâlen ikili eğitim öğretime devam 
etmektedir. Fatsa ilçesinde en gözde okullar arasında yerini alan Hacer Yücel Anaokulu, başarıları 
ve projeleriyle giderek yükselen bir ivmeye sahiptir. 
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Zeki USLU - Hüseyin USLU 
(Fatsa Hacı Şeküre Uslu Ortaokulu) 

Islak Çoraplardan Çıkan Buharı Unutmadım 
 

Zeki Uslu 1942 yılında ailenin ilk çocuğu,  
Hüseyin Uslu 1943 yılında ailenin üçüncü çocuğu 
olarak gözlerini dünyaya açarlar. Beş çocuğu olan 
ailenin diğer çocukları kız çocuklarıdır. Aile Kurtuluş 
Mahallesi’nde Kıyanköy adı verilen mevkide 
kalmaktadırlar. 

Yokluğun en çetin geçtiği zamanlarda 
dünyaya gelen çocuklar okul çağına geldiklerinde 
Fatsa İlkokuluna yazılırlar ve okumaya başlarlar. Daha 
ilkokul sıralarında çevrelerine karşı sorumlulukları 
başlayan iki kardeş, hayatları boyunca 
unutmayacakları anıları biriktirmeye başlarlar. 
İlkokulu bitirdikten sonra dönemin şartları 
öğrenimlerine devam etmelerine engel olur ve 
babalarının yanında çalışmaya başlarlar. İki kardeş 
çalışma azmi ile ilgili her şeyi babalarının yanında 
çalıştıkları bu dönemde öğrenecekler ve çalışmayı 
hayatlarının bir parçası hâline getireceklerdir. 

Çalışma hayatlarını tanımlarken: “Babamı hep 
çalışırken hatırlarım; alnından akan terler, boncuk 
boncuk yanaklarından aşağı inerken biz onun yanında 
söylediği işleri yerine getirirdik. Çalışma hayatımda 
hep babamın bu çalışan, emekçi hâlini hatırladım ve 
ben de işime dört elle sarıldım.” diyen Hüseyin Uslu 
abisiyle birlikte elli yıl süren çalışma hayatlarında 
onları etkileyenin babaları olduğunu belirtmiştir. Zeki 
Uslu ailenin en büyük çocuğu olduğu için mücadeleci 
ruhunu göstermiş ve kardeşine ikinci bir örnek kişilik 
olmuştur. İki kardeş işleri iyice öğrendikten sonra sıkı 
bir çalışmayla gelir seviyelerini hatırı sayılır bir 

meblağa ulaştırmışlardır. Ailenin en büyüğü Zeki Uslu “Çalışmak babamızdan bize mirastı, aza 
çoğa bakmadan hep çalıştık. Zor olan günleri birbirimize olan desteğimizle aştık.” derken 
yorgunluğu yüzündeki çizgilerinde ve sesinde açıkça görülebiliyordu.  

Aile 1973 yılında taşı toprağı altın diye bilinen İstanbul’a taşınır. Tüm işlerini buraya taşırlar 
ve aynı şekilde çalışmalarına devam ederler. İki kardeş evlenir, kendileri de aile olurlar. 
Babalarıyla birlikte çalışmaya devam ederler. Çalışmanın ve alın terinin karşılığını alan aile 
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İstanbul’u iyice benimser. Çocuklar ve torunlar bu şehirde doğar ve ikinci kuşak artık memleket 
olarak İstanbul’u bilir.  

İstanbul’u mesken edinen ailenin geride bıraktığı toprakları ve zor zamanlarda yaşanan 
anıları vardır. Zeki Uslu ilkokulda okurken arkadaşlarının durumunu hiç unutamaz. “Uzaklardan 
gelirlerdi, ellerinde bir defter bir kara kalem, paçaları yukarı çekilmiş pantolonlarının altında 
çamurlu ayakkabıları görürdük. Islanmış çoraplarını da çıkarır ve okul bahçesindeki çeşmenin 
başında dakikalarca ayakkabılarını yıkarlardı. Temizlik işi kolay olmazdı, ayakkabıların arasına 
yapışan çamurlar çıkmayı bilmez, bir çubuk yardımı olmadan iyice temizlenmezdi ayakkabılar. 
Ayakkabılarını çıplak ayaklarla giyer, ellerindeki ıslak çoraplarla sınıftaki sobanın başına geçer, 
çoraplarını kurutmaya çalışırlardı. Sıcak sobanın karşısında ıslak çoraplardan çıkan buharı hiç 
unutmadım.” derken gözleri dolu dolu olmuştu. Anlaşılıyordu ki gelecek için yaptıkları tüm işlerde 
yaşamış oldukları olayların büyük etkisi olmuştu. 

Peygamber Efendimizin “Hayırda yarışınız.” hadisini dilinden düşürmeyen Zeki Bey tüm 
ibadetlerini yerine getirmenin yanında insanlara yararlı olmanın düşüncesi içindeydi. Bildiği bir 
şey varsa o da bir gün son nefesini teslim ettiğinde mallarının, evlatlarının kendisini terk edeceği, 
yaptıkları ve yaptırdıklarıyla beraber kalacağı düşüncesiydi. Yaş artık kemale ermiş ve torun gören 
iki kardeş çalışma hayatlarından ellerini çekmişti. Elli yıllık ortak bir çalışmadan sonra tüm işlerini 
çocuklarına devreden iki kardeş emekli olurlar ve dinlenmek için kendilerini bir kenara çekerler. 
Bu arada memlekette bulunan araziler boş durmaktadır. Aile artık tamamen İstanbul’a yerleştiği 
için Fatsa’da bulunan yerlerle ilgilenecek kimse yoktur. İki kardeş hayatlarının başlangıcı olan bu 
şehirde bir eserlerinin olmasını arzu ettiklerinden Kıyanköy mevkiinde bulunan on üç dönüm 
arazilerini cami ve okul yapılması için bağışlamayı arzu ederler.  

Zeki Uslu “İsrâ Suresi 23. Ayetindeki ‘Rabb’in ancak kendisine kulluk etmeni ve ana-babaya 
iyilikte bulunmanı emretmiştir. Onlardan biri ya da ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara “öf!” bile 
deme!’ hitabını duyunca hep tüylerim diken diken oluyor. Çocuklarımızı bu anlayışa sahip insanlar 
olarak yetiştirmek için çabaladık. Biz ise kendi anne babamızdan mesulüz.” sözleriyle bağışlamayı 
düşündükleri malların hayırlı evlat olduklarını gösteren bir eser olacağını umduklarını belirtirken 
kendilerinden sonra insanlık için de örnek olmanın farkındalığını bakışlarındaki memnuniyet ve 
huzur hissinden anlıyorsunuz. 

Gerekli girişimler yapıldıktan sonra babalarının adına bağışladıkları yere Fatsa’nın birçok 
yerinden görünen bir cami yapılır. Tüm Fatsa’yı bahçesinden rahatlıkla gören cami en kısa sürede 
ibadete açılır. Fatsa’da bulunduğu zamanlarda bu güzel eseri ziyaret eden Zeki Uslu, “Nerede 
olursam olayım her ezan sesinde, okula giden çocuk gördüğümde, okul zili duyduğumda annem 
babam aklıma gelir.” derken insanın zamanda nasıl ölümsüzleştiğini anladığını belirtiyor. Sıra artık 
okuldadır. Zeki Bey’in anılarındaki çok uzaklardan bin bir zorlukla gelip okumaya çalışan çocuklar 
artık evlerinin hemen yakınındaki yapılacak olan okula gidebilecekler ve rahat edeceklerdir. 
Babaları adına cami yaptıran kardeşler, yapılacak okula anneleri Hacı Şeküre Uslu adının 
verilmesini uygun görmüşlerdir. Hacı Şeküre Uslu Ortaokulu yirmi dört derslikten oluşacak ve 
okulun yapımına 2020 yılında başlanacaktır. Okulun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında açılması 
planlanmaktadır. 
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GÖLKÖY İLÇESİNDE OKUL/KURUM 

YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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İskender ULUS 
(Gölköy İskender Ulus İlköğretim Okulu) 

Köyünün Çocukları Zorluk Yaşamasın Diye 
 

İskender Ulus 1962 yılının 15 Mayıs’ında 
Gölköy’ün Ahmetli köyünde dünyaya gözlerini açtı. 
Tabiatın canlandığı, çiçeklerin yaşama renk kattığı bir 
ayda İskender bebek de annesi Gülendam Hanım ve 
babası Hüseyin Bey’in yaşamına renk kattı. Daha sonra 
kardeşi Turan dünyaya geldi. Esnaf olan babası 
Hüseyin Bey, çocuklarının rahat bir yaşam sürmesi için 
var gücüyle çalıştı. 

Küçük şeylerin büyük mutluluk yarattığı, 
insanların daha sade yaşadığı bir zamanda bütün gün 
bahçelerde, sokaklarda arkadaşlarıyla koşturarak 
oynardı İskender. Şimdilerde bulunması zor olan sıcak, 
samimi, candan, çıkarsız arkadaşlık ilişkileri kurmuştu 
çocukluğunda. Her an birbirini koruyup kollayan 
arkadaşların heybelerinde biriktirdiği güzel anılar yıllar 

geçse de unutulmadan yaşanacaktı hafızasında. Okul çağı geldiğinde köyünde okul olmadığı için 
ilçe merkezinde bulunan Hürriyet İlkokuluna kayıt yaptırdı babası. Maddi zorluk yaşasalar da 
eğitimine ara vermeden ortaokulu Gölköy Lisesi, liseyi ise Ordu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.  

Hayalinde iyi bir ilahiyatçı olmak vardı. İskender Ulus, kazandığı İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsüne kayıt yaptırmaya giderken gözaltına alındı. Hayallerini gerçekleştirmek üzereyken 12 
Eylül darbe mağdurlarından sadece biri oldu. Bir yıl cezaevinde kaldı. Bütün bu olumsuzluklar 
onun yaşama daha sıkı tutunmasını sağladı. Yaşadığını hissettiren, rahatlatan, ruhunu 
dinlendiren, duygularını daha yoğun yaşatan müziğe yakınlaşması cezaevindeyken başladı. Dört 
duvar arasında zamanını kitap okuyarak ve bağlama çalmayı öğrenerek geçirdi. Hayallerinde 
ilahiyatçı olmak vardı ama artık yolu müzikle kesişmişti.  

Cezaevinden çıkınca İstanbul’da bir müzik okuluna kaydolup burada müzik eğitimi aldı. 
Müzik ile ilgili bir geçmişi olmadığı hâlde müziğin hayatının bir parçası olduğuna karar verip bu 
alanda kendini her geçen gün daha fazla geliştirmeye çalıştı. Küçük bir ilçeden çıkıp İstanbul gibi 
büyük bir şehre geldiğinde tek başına, sabırla, müzik sektörünün inceliklerini bütün zorluklara 
rağmen öğrenmeye azmetti. “Zorluklar olmazsa başarı da olmaz. Zorluklar insana direnmeyi, 
azmetmeyi öğretir. Pes eden insan başarılı olamaz.” diyerek pes etmek düşüncesini aklının ucuna 
bile getirmedi. Sabretmeyi kaybetmek değil mücadele etmek olarak gördü ve sonunda başarıyı 
yakaladı. 

1990 yılında Ulus Müzik Şirketini kurarak müzik dünyasındaki efsane yolculuğuna başladı. 
Ulus Müzik yapımcılığında ülkemize İbrahim Erkal, Zara, Gökhan Tepe, Doğuş, Orhan Hakalmaz, 
Yudum ve Gaye Aksu gibi birçok ismi tanıttı; Müslüm Gürses, Emel Sayın, Hülya Avşar, Mine 



 

75 
 

Koşan, İzzet Altınmeşe, İsmail Türüt gibi birçok sanatçıyla albüm çalışması yaptı. Yaptığı her işin 
özünde “öz”e hizmet etmeyi ilke edinen Ulus, dünyanın kadim kültürlerinden biri olan Türk halk 
müziği kültürünü “81 İl 81 CD Türkülerle Türkiye” projesi ile dünya müzik arşivine kazandırdı. 
Bunun yanı sıra Türk-İslam Musikisi Külliyatı, Destanlaşan Türküler, İz gibi koleksiyonlar hazırladı. 
Son birkaç yılı tamamen kültürel çalışmalara adayan Ulus, son olarak “Türkiye’nin Hafızası” dediği 
TRT’nin müzik ve belgesel eserlerini halka ulaştırma projesini yürüttü. 

Memleketiyle gönül bağını yaşamının hiçbir döneminde koparmaz İskender Ulus. Başarılı 
çalışmalarıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran İskender Ulus, doğduğu, büyüdüğü topraklarda 
hemşehrilerinin yararlanabileceği yirmi  derslikli tam teşekküllü bir okul yaptırmış ve köy 
camisinin yapımına katkıda bulunarak Ahmetli’ye -doğup büyüdüğü köyüne- vefasını göstermiş 
oldu. Köyünden ilçe merkezine okula gitmek için zorluklar yaşayan İskender Ulus köyünün 
çocukları zorluk yaşamasın, güzel, rahat bir okulda kaliteli bir eğitim ve öğretim görsün diye bu 
eğitim yuvasını memleketine kazandırdı. Okulun açılışında tören alanını dolduran hemşehrileri 
içlerindeki sevinci dakikalarca İskender Ulus’a tezahürat yaparak gösterdi. Açılışta Ulus Müzik 
sanatçıları art arda sahneye çıkarak mini bir konser de verdi.  

Hayatı boyunca başarıları onu bir an için bile durdurmamış aksine İskender Ulus’u hep bir 
sonraki başarıları için heyecanlandırmıştı. Toplumun faydalanacağı eserler bırakıp hayır 
işlemekten, isminin böyle anılmasına mazhar olmaktan daha önemli bir manevi haz olmadığını 
her fırsatta söyledi. Gücünün yettiği sürece bu tarz hayırlar işlemek onun artık hayatının 
vazgeçilmezlerindendi. İskender Ulus, çalışmalarından fırsat buldukça memleketine ziyarete 
giderek hemşehrileri ile bir araya geldiğinde çocukluğunda, gençliğinde yaşamış olduğu samimi 
duyguları tekrar tekrar yaşar.  

Ulus, başarılarına bir yenisini eklemek, uzun zamandır hayalini kurduğu bir projeyi 
gerçekleştirmek için -Türk müzik kültürünü dünyaya tanıtmak- Los Angeles’te Ulus Production 
şirketini kurdu. Bunun yanında manevi projem dediği “Türk-İslam Musiki Külliyatı” projesiyle 
1500 eserden oluşan tarihin eski sayfalarından bulup çıkardığı klasik dini musikimizi icra edip 
gelecek nesillere büyük bir eser bırakma niyetindedir.    

2000 yılında İskender Ulus İlköğretim Okulunun yapımı tamamlanarak Ulus Müzik 
sanatçıları ve Ahmetli halkının katılımıyla okul görkemli bir törenle açılmıştır. Kendi yaşadığı 
sıkıntıları köyünün çocukları yaşamasın diye yaptırmış olduğu yirmi derslikli bu okul yaklaşık on 
beş sene Ahmetli çocuklarına hizmet vermiş gençlerin eğitimine katkı sunmuştur. 2015 yılında ise 
öğrenci azlığı nedeniyle okulumuz kapanmıştır. 
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GÜLYALI İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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Mustafa ŞAHİN 
(Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi) 

Eğitime Hizmet Geleceğe Hizmettir 
 

Mustafa Şahin 1925 yılında Ordu'nun Gülyalı 
ilçesine bağlı Alibey köyünde dünyaya gelmiştir. 
Zamanın şartları gereği okuma yazmayı öğrenmek 
nasip olmamıştır. Yakın çevresince kendini yetiştirmiş, 
engin görüşlü, geleneklerine kıymet veren, nadir 
insanlardan biri olarak bilinir. 1966 yılında Ordu'dan 
ayrılarak İstanbul'a giden Mustafa Şahin ticaretle 
meşgul olmuştur. Okulumuza ismini veren Ayşe Şahin 
Hanımefendi ile evlenmiştir.  Beş çocuk babası olan 
Mustafa Şahin çocuklarının eğitimine büyük önem 
vermiştir.  2010 yılında Ayşe Şahin Hanımefendi, 2015 
yılında Mustafa Şahin Beyefendi hayata gözlerini 
yummuştur.  

Mustafa Şahin kuralcı, ilkeli, prensipli, 
çalışmayı seven, hesabını bilen ve çok zeki bir 

insandır. Torunu Şanser Şahin dedesinden söz ederken “Dedem ilerleyen yaşına rağmen sahip 
olduğu hesap kabiliyetiyle hepimizi şaşırtmaktaydı.” demektedir. Yine dedesiyle ilgili başka bir 
anıdan söz ederken “1968 senesinde dedemin de içinde bulunduğu Ordulu iş adamları İstanbul'da 
bir araya gelir. Dedem iş adamlarına şöyle bir öneride bulunmuştur. ‘Gelin Ordulu iş adamları 
olarak bir uçak alalım ve bunu devletimizin filosuna armağan edelim. Hatta uçağın adını da Ordu 
koyalım.’ Tabii bunu gerçekleştirmek nasip olmaz ancak onun nasıl bir insan olduğunu anlatmaya 
yeter diye düşünüyorum .” 

Mustafa Şahin 1990 senesinde Gülyalı Merkez Camisi’nde namaz kıldıktan sonra ahaliyle 
sohbet ederken bir okul ihtiyacının hâsıl olduğunu öğrenir. Hemen okul arazisi için tesis edilen 
yere gider, bizzat kendisi de işçilerin başında durarak okulu inşa ettirir ve çok kıymet verdiği eşi 
Ayşe Şahin’in adını okula verir. Bununla kalmayan Mustafa Şahin kendi köyünde eksik olan cami 
inşaatını tamamlattırır. İstanbul’da da yaptırdığı hayır kurumları mevcuttur. Gülyalı için bir 
hastane yaptırmayı düşünen hayırseverimizin ömrü vuku bulmaz. 

Mustafa Şahin’in torunu Şanser Şahin, hayırlara doymayan bir insan olan dedesinin 
yolundan gitmek arzusunda olduğunu dile getirmektedir. Dedesinin Gülyalı için eksik kalan 
hayallerini tamamlamayı düşünmekte ve bir anaokulu projesinde yer almak istediğini 
belirtmektedir. Şanser Şahin sözlerine şöyle devam etmektedir: “Okulların bulundukları çevreye 
kattıkları değer büyüktür. Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi de bulunduğu bölgede verdiği 
eğitimle öğrencilerine mesleki destek sağlayan bir okuldur. Okulda bulunan bölümler civarda 
bulunan gençler için cazip gelmektedir. Okulun bu önemi de ailece bize büyük mutluluk 
vermektedir.” 
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Kendisi de dedesi gibi inşaat işleri ile meşgul olan torun Şanser Şahin uzun yıllar 
Orduspor’un başkanlığını yapmış ve il genel meclis başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.  Şahin 
ailesi olarak Ordu’da uzun yıllar vergi rekortmeni olduklarını ve her daim vatana hizmete hazır 
olduklarını ifade etmektedir.     

İlçe halkından hayırsever iş adamı Mustafa Şahin tarafından yapımı başlatılan okul 
11.06.1991 tarihinde bitirilmiştir. Kıymetli eşleri Ayşe Şahin Hanımefendi’nin isimleri okula 
verilmiştir. Ayşe Şahin Lisesi adıyla onaylanan okul 1991-1992 eğitim ve öğretim yılında hizmete 
açılmıştır. Okul bodrum, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Okulumuzda sekiz derslik 
bulunmaktadır. Modern olarak yapılmış, kimya laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır. 1994 yılında çok programlı liseye dönüştürülen okulda Anadolu lisesi, hasta ve 
yaşlı hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanları bulunmaktadır. 

 
 

 

  



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

İKİZCE İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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Fatma COŞKUN 
(İkizce Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

İki Hayal Bir Okul 
 

1933 yılında Terme’de doğan Fatma Coşkun aslen Trabzonluydu. Okuma yazması yoktu 
ama annesi sayesinde Kur’an-ı Kerim okumayı 
öğrenmişti. Çocuk denecek yaşta evlenip gurbetin 
yolunu tutmuş, İkizce’ye gelmişti. İki çocuğu olmuş; 
onları büyütmeyi, onlarla yaşlanmayı hayal ederken 
yirmi altı yaşında eşi Cemal Coşkun’u yitirmişti. Hem 
genç yaşta gurbet eldeki dayanağı gitmiş hem de iki 
çocuğuyla yapayalnız kalmıştı. 

Eşinden ona ekip biçebileceği, çocuklarını 
namerde muhtaç etmeden geçindirebileceği bahçe 
kalmıştı. Güçlüydü, güçlü olmak zorundaydı çünkü 
anneydi o; anne olmak özverili olmayı gerektirirdi. 

O, okula gitmemişti. Hiç açamadığı sınıfın 
kapısından memleketin çocuklarının geçmelerini, o 
bilgi yuvasından faydalanmalarını istedi. 

Eşinden kalan bahçeye bir imam hatip lisesi 
yapılması teklifi gelince hiç düşünmeden bu teklife mutlulukla evet demişti. Çünkü içinde Kur’an 
sesi yankılanan; vatanına, milletine faydalı evlatların yetişeceği bir ilim yuvası onun hayaliydi. 

Bazen bir hayalin gerçekleşmesi için birden çok insanın aynı hayali kurması gerekir. Onun 
okul için verebileceği sadece bir bahçesi vardı. İmam hatip lisesi hayali neyse ki tek kişinin hayali 
değildi.  

Bahri Akkaya ile aynı hayalde buluştular. Namı diğer Bahri Hoca, 1954 yılında İkizce’de 
dünyaya geldi. Lise çağına kadar kendi toprağında yeşerdi, filizlendi. Liseyi önce Samsun’da sonra 
Düzce’de okudu. Düzce memleketine yaklaşık bin km uzaklıktaydı. Bu, çok uzun bir yolculuktu. 
Babası orta hâlli bir çiftçiydi. Buna rağmen maddi manevi zorluklar çekiyordu. Daha on dört 
yaşında çıkmıştı gurbete… 

Bu coğrafyada yaşayan çocuklar onun yaşadığı zorlukları yaşamamalıydı. O gün söz 
vermişti kendisine. İşte imam hatip lisesinin İkizce’deki hikâyesi böyle başladı. 

Lise bittikten sonra yine Düzce’de imam hatiplik görevine başlamıştı. Bahri Hoca 
memlekete gidip halkına hizmet etmeyi, onları aydınlatmayı çok istiyordu. Altı yıl sonra bu isteği 
gerçek oldu. Yıl 1980’di. Memleket zorlu şartlar içindeydi. Asla pes etmedi, çalıştı, mücadele etti. 
Halkı aydınlatmanın ilmin yolundan geçtiğini biliyordu. Henüz memleketinde hiç lise yoktu ama 
kurulmalıydı. Onun gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte bu okul için elinden geleni yaptı. İngilizcesi 
iyiydi, kurulan bu okulda İngilizce dersleri verdi. Bu da yetmedi, yetmezdi. 

Bahri Hoca’nın hayalleri vardı. İkizce’de bir meslek yüksekokulu açmak için kapsını çaldılar. 
“Bahçeni bunun için verir misin?” dediler. “Tereddüt dahi etmem.” dedi. 
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Sıra hep içinde ukde olan imam hatip lisesi yapma hayaline gelmişti. Hâli hazırda İkizce’de 
bir imam hatip lisesi vardı. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ve 14.09.2012 tarihinde toplam 
elli üç öğrenci ile kolları sıvamıştı imam hatip lisesi.  O dönemde kendine ait müstakil binası da 
yoktu. Diyanet Vakfına ait olan beş katlı binanın ilk iki katı geçici tahsisle onların kullanıma 
açılmıştı. İlim öğretiliyordu fakat bir yuva olmaktan çok uzaktı burası. Üç yıl sonra, 2014 yılı Aralık 
ayında İkizce Belediyesine ait olan bir binanın son katı geçici tahsisle İkizce Anadolu İmam Hatip 
Lisesine verilmiş, ışık saçmaya buradan devam edilmişti; fakat çocuklarımıza, aydınlık 
geleceğimize yaraşır biçimde çağın şartlarına uygun bir binada eğitim görmeliydi çocuklarımız. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp bu isteklerini ilettiler. Ordu Büyükşehir 
Belediyesinin vaadiydi, İkizce’ye bir imam hatip yaptırmak. İki hayal bir proje ile birleşmişti. İşte 
her şey hazırdı, bütün şartlar gerçekleşmişti. Oradan sonsuz destek gördüler. Heyecanla İkizce’ye 
gelip bütün halkı toplayıp onlarla konuştular. Bir arazi lazımdı. Fatma Coşkun “Ben varım.” dedi. 
Bu sayede işler daha da kolaylaştı. Bahri Hoca mutluluktan uçuyordu. Ama sadece arazi 
yetmiyordu, yapılacak çok iş vardı. Maddi bir kaynak bulmalıydı. Burada da iş, Bahri Hoca’nın 
başkanı olduğu İkizce İmam Hatip Lisesi Yaptırma Yaşatma Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğine düştü. Bunu da İkizcelilerin özverisi sayesinde, bağışlarla elde etti. Halk o kadar 
benimsemişti ki bu işi herkes bağışta bulunmak istiyordu.  Çok geçmeden yeni ilim yuvası, Fatma 
teyzenin alın terini döktüğü bahçede yükselmeye başlamıştı. 9 Kasım 2017 tarihinde Ordu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yirmi dört derslikli yeni okul yapılmış, okulun ismi Ordu 
Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirmişti. Bu güzel hayal, 2017 
yılının Kasım ayında gerçeğe dönüşmüş;  yeni ve modern yuvada geleceğe ışık saçmaya başlamıştı. 

Şimdilerde içinde gelecek olan bir hayalin vücut bulması, çocukların neşesi ve aydınlık bir 
gelecek ümidi onların tertemiz kalplerine huzur ve başarmışlığın verdiği mutluluğu dolduruyordu. 
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Selahattin TİRYAKİ 
(İkizce Selahattin Tiryaki İlkokulu ve Ortaokulu) 

Çiftçilikten İş Adamlığına Uzanan Bir Başarı Öyküsü 
 

Aslen İkizceli olan Selahattin Tiryaki, 1 Ocak 
1952 tarihinde Ünye’de yoksul bir çiftçi ailesinin ilk 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Fatma Hanım ve 
babası Hasan Bey’in dördü erkek, dördü de kız olmak 
üzere sekiz çocuğu vardı.  

Yokluk içinde geçti çocukluk ve ilk gençlik 
yılları. Ailesinin maddi sıkıntılarına şahit olduğunda 
çocuktu daha. Giysiler yama tutmazdı o yokluk 
yıllarında. Tarlalarda büyüdü her köy çocuğu gibi, 
çiftçilik ise en büyük sermayesiydi. Okula başlama 
yaşı geldi. Köyünün tek katlı, iki derslikli okuluna 
büyük bir istekle gitti. Yıllar geçse de yüreğindeki 
okuma ateşi hiç sönmedi. Karlıtepe İlkokulundan 
mezun olduğunda nereden bilecekti ki okul hayatının 
bittiğini. Okumaya olan hevesi, yokluğun engelinde 

hapsolduğunda tarlalarda buldu kendisini. Eğitimine devam edememenin verdiği hissin sızısını 
her daim duydu yüreğinde. Okumak, bir özlemdi artık onun öyküsünde. Askere gidene kadar hiç 
ayrılmadı köyünden. Vatani görevini tamamladıktan sonra anne ve babasını rahat ettirmek 
ardından yetişen kardeşlerine yetebilmek için İstanbul’a gitti. Gurbetin ilk yılları, yaşadığı her 
güne katlanarak çoğalan bir özlemdi. Öylesine zorluklar yaşanıyordu ki gurbette; diyar-ı gurbete 
alışmak, yeni ortama uyum sağlamak çok zordu. Önceleri inşaat sektöründe çıraklık, kalfalık ve 
ustalık yaparak işin mutfağında yetişti. Çocuk yaşlarda koyduğu hedefler doğrultusunda ilerledi. 
Rahata kavuşturdu o canından çok sevdiği annesini, babasını, kardeşlerini. Artık yuva kurma vakti 
geldiğinde sene 1975 idi. Kendi yöresinden olan Huriye Hanım ile evlendi, Baki ve Fatih adında iki 
çocuğu oldu.  

Cana yakın, iyimser, dışa dönük, sözünün eri bir karaktere sahip olması çevresinin hızla 
genişlemesine vesile oldu. Başladığı işlere dört elle sarıldı; işinde mükemmeliyetçiydi. Cesareti 
olan ama attığı her adımı da iyi hesaplayan Selahattin Tiryaki, 1980’li yıllarda, kaosun yaşandığı o 
malum dönemde, kendi adına İstanbul’da nalbur mağazasını açarak işleri ilerletti. İlerleyen 
yıllarda çalışma hayatında edindiği bilgileri, deneyimleri girişimcilik ruhuyla destekleyerek 
“Tiryaki İnşaat” adıyla bir şirket kurdu. 2000 yılında ise şirketini Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine 
taşıyarak işlerini büyüttü. 

Bugün Tiryaki İnşaat, sektörde yirmi dokuz yıldır hizmet vermektedir. Selahattin Tiryaki, 
üstlendiği projelerle sektörde büyümeye ve gelişmeye katkıda bulunmak, uluslar ve uluslararası 
pazarlarda dünya standartlarında hizmet veren bir şirket olarak daha fazla istihdam yaratarak 
ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. 
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Çiftçilik, çobanlık yaptığı yıllarını hiç unutmadı. Çiftçi olarak ayrıldığı köyüne iş adamı 
olarak döndüğünde yöresindeki insanların kendisine “ağa” diye hitap etmelerine alışamadı 
önceleri; sevgidendi, saygıdandı, kabullendi bu durumu. Çocuk yaşta yaşadığı zorlukların başarıya 
kavuşmasında önemli bir payı olduğunun farkında olan hayırsever iş adamı Selahattin Tiryaki, çok 
zor şartlardan bugünlere geldiği için geçmişini hiçbir zaman unutmadı. Doğup büyüdüğü topraklar 
ile koparmadı bağlarını. Fırsatını buldukça köyüne gidip hemşehrileriyle hasret giderdi. Elinden 
geldiğince yardım etti köyüne köylüsüne. Yüreğindeki hayır yapma isteği gün geçtikçe artmakta 
ama nasıl bir hayırda bulunacağını bilememekteydi. 

Bir zamanlar kendisinin de okuduğu iki derslikli Karlıtepe İlkokulunun yapımını üstlendi. İçi 
huzura erdi, yapmak istediği kamuya hizmet eden bir eserdi. 

“Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında on dört bölümden oluşan dokuz derslikli, iki 
katlı, kaloriferli, betonarme bir bina yaptırdı. Köyündeki çocukların iyi şartlarda eğitim alıp 
vatanına milletine hayırlı olmalarını diledi. Okulun yapımı aşamasında birçok sorunla karşılaştı 
ama yılmadı. Üzüldü bu duruma içten içe. Kırgınlığını belli etmeden kimseyi incitmeden yapılan 
eleştirilere olumsuz cevaplar vermeden engelleri aştı. Çünkü engeller, başarıya engel 
olmamalıydı. Tüm enerjisini projeyi hayata geçirmek için kullanan Selahattin Tiryaki, dairesini ve 
dükkânını da sattı okulun yapımı için. Ve hiçbir zaman da pişman olmadı yetemediği yerde sattığı 
dünyalığı için. Kaymakamlık ve belediye ile iletişime geçerek çözerken birtakım sorunları, 
yardımlarından dolayı da kendilerinden duacı oldu. 

Köyüne yaptırdığı okulda eğitim gören çocukların meslek sahibi olduklarını gördüğünde 
ne kadar doğru bir hayır yaptığının haklı gururunu yaşadı. Ülkemizin geleceği olan çocukların 
eğitim alanında desteklenmesi için üzerine düşen sorumluluğun farkındaydı ve bu sorumluluğun 
gereğini yerine getirmekten de onur duydu. Her şeyi devletten beklemenin doğru bir düşünce 
olmadığının altını çizerek yardımlarıyla eğitime destek vermeleri konusunda iş adamlarına her 
fırsatta telkinlerde bulundu. Bu yönüyle de herkese iyi bir örnek oldu. Memleketine her gittiğinde 
kurumu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Güvenli, sağlıklı, sıcak bir ortamda eğitim gören 
çocukların mutluluğuna şahit olmanın ruhunda tarif edilemeyen manevi bir dinginliğe vesile 
olduğunu hissetti. Ayrıca dönemin Millî Eğitim Bakanı adına kendisine takdim edilen plaketi 
aldığında çok duygulandı. Selahattin Tiryaki, Ordu Valilik makamının onayı ile eğitime yaptığı 
katkılarından dolayı Yukarı Karlıtepe İlköğretim Okuluna kendi adının verilerek Selahattin Tiryaki 
İlkokulu ve Selahattin Tiryaki Ortaokulu olarak aynı binada eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 
etmesinden büyük mutluluk duydu. 

Okulumuz 01.09.2006 tarihinde açılmış olup, dokuz derslik, fen laboratuvarı, bilişim 
teknolojileri sınıfı ve kütüphaneye sahiptir. 

Geçmişini unutmadan geleceğin inşasında çocuklara bu imkânı sunduğu için Selahattin 
Bey’e teşekkürleri bir borç bilir, kendisine sağlıklı ve uzun ömürler dileriz. 
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KABATAŞ İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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EROĞLU AİLESİ 
(Kabataş Şehit Salih Keskin Ortaokulu) 

Dünyayı Öğrenmeye Susamış Masum Gözler İçin 
 

 “Okulları olan bir milletin istikbali 
emniyettedir.” der Otto Von BİSMARK.  İstikbal kimdir, 
nedir peki? 

İstikbal çocuktur, masum gözlerle dünyayı 
öğrenmeye susamış bir çocuk… Elleri kalem tutmak 
ister, gözleri kitap sayfalarına tutunmak… Bir sınıfta 
tutunur dünyaya. Bir öğretmenin kalem tutan parmak 
uçlarındadır onun keşif yolculuğu. 

İstikbal okuldur; bir zil sesiyle tırmanırsın 
geleceğe, bir çocuk kahkahasıdır koridorlarda, bir 
sınıfta fısıltıdır öğretmenin tahtaya dönmüş yüzünde. 

Bütün okullardı bizim istikbalimiz. Bütün 
çocuklardı bizim çocuklarımız. Ege’nin, Akdeniz’in 
sahil koylarında, Anadolu’nun çorak topraklarında, 
Karadeniz’in masmavi yemyeşil hırçın dalgalarında… 

Gülen, ağlayan tüm çocuklar… Umutla yükselen ya da yıkılmaya yüz tutmuş emektar tüm okullar. 
Bir köy vardı uzakta, o köy bizim köyümüzdü. Bir okul vardı uzakta, yemyeşil bir doğanın 

ortasında, kuş seslerinin çocuk seslerine karıştığı bir okul. O okul bizim okulumuzdu: Şehit Salih 
Keskin Ortaokulu… 

Bir kulak versek ona; anlatırdı belki şimdi 
çocuklarının yaramazlıklarını, gülen gözlerini, her gün 
hevesle derse giren öğretmenlerini, çocuklarına 
yetemeyen sınıflarını, gıcırdayan kapılarını, eskiyen 
duvarlarını… Anlatmasa da görmek yetiyordu işte. Her 
gün büyük bir şefkatle kucaklasa da bu yaşlanmış okul 
çocuklarını gitgide gücü tükeniyordu. Kimse görmese 
okul müdürü görüyor, içi sızlıyordu. Dışarıdan şen 
kahkahalar gelirken gülümsedi. Çocuk varsa umut 
vardı. Umutsa iyi insanlardı. Uzaktaki her okulu, her 
çocuğu kendi okulu sayacak iyi insanlar. 

İşte yardımseverlikleri nedeniyle Altın Kızlar 
olarak bilinen dört kız kardeşe böyle düşünceli bir 
dönemde rast gelindi. Belki de kul sıkışmıştı ve Hızır 
yetişmişti işte. Sebep ne olursa olsun bu ülkeyi, bu 

ülkenin güzel çocuklarını, okumayı, ilimi, irfanı seven güzel Anadolu insanı hep vardı. 
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Kimdir peki bu Altın Kızlar? Karadeniz’in uzak 
bir köy okulu olan Şehit Salih Keskin Ortaokulu ile 
yolları nasıl kesişmişti? 

Hayırsever bir aile olan Mehmet Şükrü Eroğlu 
ve eşi Satı Eroğlu’nun kızları olan ve Altın Kızlar olarak 
da anılan dört kız kardeşin -Nezahat Şanlı, Necla 
Yeniay, Ayşe İnan ve Sema Erturan- iyilik hikâyesi 
bizim hikâyemiz. 

2007 yılında okulun yetersizliği nedeniyle 
okula ek bina yapımına karar verilir fakat temeli 
mahalli imkânlar dâhilinde atılan ek bina inşaatına 
maddi imkânsızlıklardan dolayı devam edilemez. 
Okulun yarım bırakılmasına üzülen Savaş İnan ve 
ailesi, kayınpederi olan Mehmet Şükrü Eroğlu hayrına 
baldızları olan Nezahat Şanlı, Necla Yeniay, Ayşe İnan, 

Sema Erturan ile birlikte okulun karkas inşaatını yapabileceklerini söyler. İlk iş olarak okulun fiziki 
şartlarını ve okulun çevresini, yapılabilirliğini yerinde görmek için okulun bulunduğu Elbeyi 
Mahallesi’ne gelirler. Yapılan incelemeler sonucunda okulun acil derslik ihtiyacının olduğu 
saptanır. Aile okulun karkas inşaatına gerekli maddi desteği vereceklerini söyler. İnşaat devam 
ederken okul öğrenci meclisi; yardımda bulunacak kişileri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
yazmış olduğu mektupla okula davet eder. Bu duygusal mektuba kayıtsız kalamayan Savaş İnan 
ve ailesi ziyaretleri sırasında okulun ek binasının tamamını yaptıracaklarını tahahhüt ederler. 
Okulun yapımını tamamlayan bu yardımsever aile okulun adı olan Şehit Salih Keskin isminin 
değişmemesini talep ederek kahraman şehidimizin isminin yaşatılmasının daha uygun olacağını 
belirtirler. 

Okulun inşaatının bitimine kadar titizlikle 
süreci takip eder ve desteklerini sürdürürler. 2010 
yılının Mayıs ayında okul tamamlanarak eğitim ve 
öğretime hazır hâle getirilir. Okulun açılışı dönemin 
Ordu Valisi tarafından yapılır. Okul, günümüzde de 
hâlâ aktif olarak hizmete devam etmekte olup üç katlı 
bir bina 4800 m2 açık alan ve 450 m2 kapalı kullanım 
alanı ve on iki derslik, kütüphane, bilişim sınıfı, çok 
amaçlı salon ve bir de yemekhanesi ile bünyesinde 
ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulu barındıran vatanını 
seven millî ve manevi değerlere sahip bireyler 
yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir. 

İyi insanların iyilik için atan kalbi, bir çocuğun 
gülen yüzü, derse girişi, dersin bitişini müjdeleyen zil 
sesleri, çocuk kahkahaları arasındaki öğretmenler ve 

masmavi bir ufka uzanan okullar… İyi ki varsınız. 
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Şehit Salih Keskin Ortaokulu maviye uzanan yeşil bahçeleri ve kuş seslerine karışan mutlu 
çocuk sesleriyle eğitimine devam etmektedir. Şehit Salih Keskin Ortaokulunda çocuk seslerini, zil 
seslerini susturmayan, her gün yeniden okul kapısının açılmasını, okulumuzun yeni bir güne 
merhaba demesini sağlayan, ilim ve irfan aşkıyla yanan başta yardımsever ailemiz olmak üzere 
katkısı olan herkese teşekkür ederiz. 
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Hasan Basri ÖZYURT 
(Kabataş Osman Özyurt Ortaokulu) 

Alın Teri İle Eğitime Destek 
 

1600’lü yıllarda Anadolu’da Celâli İsyanları 
yaşanırken Tokat havalisinde hayvancılıkla uğraşan 
Mahmut adında bir Türkmen yaşamaktadır. 
Muhtemelen isyandan kaynaklı kargaşa ortamı 
nedeniyle daha sakin olan Canik Dağları’nın kuzey 
yamaçlarına göç etmiştir. 

Öncelikle yaylalarda hayvanlarını yazlatan 
Mahmut kış mevsimi geldiğinde o zamanki adı 
“Karay”  olan Kabataş’a yerleşmiştir. Yaklaşık olarak 
tarih 1650’li yıllardır. Mahmut ve zürriyetinin 
bundan sonraki yurdu yazları Perşembe Yaylası, 
kışları Kabataş olmuştur.  

Mahmut’un Kabataş’a geldikten sonra 
Mustafa, Ömer ve Osman adında üç oğlu olur.  
Bunlar arasında özellikle Osman üzerinde durulması 

gereken bir şahsiyettir. Osman iyi bir dinî eğitim almıştır. Çok mütevazı bir insandır. Kendi 
işlerinden daha çok toplum ve hayır işleri ile uğraşır. Bu özelliklerinden dolayı çevre ona “Tembel 
Osman” lakabını uygun görür. Bundan sonra Osman’ın soyundan gelenler “Tembeloğulları” adıyla 
anılmaya başlanır ve ailede “Osman” adı sonraki kuşaklarda verilmeye devam edilir. 

Tembel Osman’ın Ahmet adında bir oğlu olur ve zamanın şartlarına göre o da iyi bir dinî 
eğitim alır. Çevresinde Molla Ahmet olarak bilinir. Ahmet’in dört oğlundan üçüncüsünün adı da 
Osman’dır. Büyük oğlu İsmail genç yaşta ölmüştür. İkinci oğlu Halil evlendikten hemen sonra 
askere alınmış ve kayıtlara “Çanakkale Savaşları Harp Kaybı” olarak geçmiştir. Üçüncü oğul Osman 
1982 yılına kadar yaşamıştır.  Günümüzde Kabataş’ta eğitim öğretime devam eden Osman Özyurt 
Ortaokulu da onun adını taşımaktadır.  

Okula adını veren Osman Özyurt 1899 doğumlu olup Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu 
Cephesi’nde çavuş rütbesi ile görev alır. Ruslarla yapılan savaşta esir düşer ve bir buçuk yıla yakın 
Tiflis’te esir kampında kalır. 1917 Rus İhtilali sonrası serbest kalır. Mondros Mütarekesi sonrası 
memleketine döner. Ailesinin işi olan tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlar. Bu arada evlenir. 
Evlendikten yirmi gün sonra tarlada çift sürerken -kendi ifadesiyle- iki zabit gelir ve derler ki “Seni 
Mustafa Kemal Paşa kumandanlığındaki Kuvayımilliye’ye davet ediyoruz. En kısa zamanda 
Sivas’taki birliğe katılman gerekiyor.”  Osman yirmi günlük eşini bırakarak yollara düşer. Önce 
Sivas, arkasından dört yıl süren Kurtuluş Savaşı. Aynı mevzide sağ tarafında savaşan dayısının oğlu 
Yusuf şehit olur. Ahmet oğlu Osman Gazi olmanın şerefiyle Kurtuluş Savaşı sonrası Kabataş’a 
döner. Devletimiz tarafından “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taltif edilir.                                       
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Kendi çocuklarını büyüttüğü dönemde Kabataş’ta ilkokul yoktur. İlkokul ancak 1953 
yılında açılabilmiştir. Osman Özyurt bu eksikliği çocuklarına hissettirmemeye çalışmış ve yeni Türk 
alfabesini çocuklarına kendisi öğretmiştir. Dinî eğitimleri içinse Kur’an kursuna göndermiştir.  

Kırklı yaşlar Osman Özyurt için bir dönüm noktası olmuştur. İş hayatı olarak daha fazla 
ticarete yönelmiştir. Önce nahiye, 1959 yılında ilçe olan Aybastı’da manifatura üzerine dükkânı 
vardır.  Aybastı’ya yaya gider, gelir. Bu yolculuklar da tüm ailenin de sonraki hayatını etkileyecek 
bir yol arkadaşı edinir:  Aybastı Müftüsü Senayi Yediyıldız. Günümüzde de Kabataş’ın önemli 
şahsiyetlerinden olan Hüseyin, Bahaettin, Şenel, Şemsettin ve Ziya; Senayi Bey’in çocuklarıdır. 
Osman Özyurt’un daha ilkokula dahi başlamamış torunları bu kişileri hiç görmemesine rağmen 
isimlerini bilir. Çünkü Aybastı’nın pazarı cumartesi günüdür ve her cumartesi gecesi geç saatlere 
kadar lise ve üniversitede okuyan bu kişiler anlatılır. 

Osman Özyurt’un 13 Ağustos 1938 tarihinde Hasan Basri adını verdiği bir oğlu doğar. Son 
çocuğudur. Ona bu adı vermesinin sebebi İslam velilerinden Hasan-ı Basri hazretleri ve Kurtuluş 
Savaşı esnasındaki kumandanı olan Yüzbaşı Hasan Basri olmuştur. Ayrıca Hasan Basri doğduğunda 
“Oğlum bereketiyle birlikte doğdu.” diyerek her fırsatta sevincini dile getirir. Bu söyleminin sebebi 
de o yıllarda “yol vergisi” vardır, beş ve daha fazla çocuğu olan bu vergiden muaf tutulur. Hasan 
Basri beşinci çocuktur ve vergiden muaf olmuştur. 

Osman Özyurt Ortaokulunun arsa bağışçısı olan Hasan Basri, önce babasından yeni Türk 
alfabesi eğitimi alır ve okuma yazmayı öğrenir. İlk temel dinî bilgilerini de köyde cami ve mescit 
olmadığı için köylüye teravih namazlarını da kıldıran babasından alır. Sonra Kur’an kursu 
eğitimleri başlar. Bu eğitim 1951 yılına kadar devam eder. 

Önce babasıyla birlikte ticaretle uğraşan Hasan Basri Özyurt, 1971 yılından itibaren 
nakliyecilik işine başlamıştır. Beş çocuğunun beşini de okutmuş, çocuklarının okulları bittikten 
sonra aktif ticari hayatını bitirmiş ve sakin hayat sürmeye başlamıştır. 

Tembel Osman’dan beri ailenin dokularına işleyen eğitim aşkı onu da rahat bırakmamıştır. 
1995 yılında hem Kabataş’ta en önemli sorun hâline gelen okul ihtiyacını gidermek, hem de 
yaşadığı dönemde Kabataş’ta “eğitimin öncüsü” sayılabilecek işler yapan,  1982 Şubat ayında bir 
kalp krizi sonrası rahmeti rahmana kavuşan İstiklal Savaşı gazisi babası Osman Özyurt’un adını bir 
eğitim kurumunda yaşatmak amacıyla Osman Özyurt Ortaokulu arsasını ata mirası olarak değil 
alın teri ile alarak bağışlamıştır. Okulun eğitim ve öğretime açılmasının haklı gururunu yaşarken 
17 Kasım 1999 tarihinde eşi Şerife’yi kaybetmesi en büyük üzüntüsü olmuştur. 

Remzi, Osman Zeki, Veysel, Sedat ve Remziye adında beş çocuğu olan ve bütün çocukları 
kamu hizmetinde bulunan Hasan Basri Özyurt 11 Ekim 2009 tarihinde vefat etmiştir. O da tıpkı 
babası Osman Özyurt gibi torunlarının hepsinin üniversite eğitimlerini görmüştür. Bundan dolayı 
ömrünün sonlarına doğru sık sık “Gözlerim açık gitmeyeceğim.” sözünü söylemiştir.  

Gerek hayırları ile gerekse de vatana hizmetleri ile öne çıkan Özyurt ailesine teşekkürü bir 
borç biliriz…  
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Yusuf YAŞAR 
(Kabataş İhsan Yaşar Anaokulu) 

Taziyeden Okula Uzanan Bir Öykü 
 

Yusuf Yaşar 1981 yılında Aybastı’nın Çukurcak 
Mahallesi’nde doğmuştur. Babası İhsan Yaşar ilçenin 
esnaflarındandır. Annesi Kadriye Hanım ev hanımıdır. 
Altı kardeşten en küçüğü olan Yusuf Yaşar hareketli bir 
çocukluk geçirmiştir.  

İlkokulu Dereköy İlkokulunda okumuş, 
ortaokulu Aybastı İmam Hatip Lisesi orta kısmında 
1994 yılında bitirmiştir. 1994 yılı Eylül ayında ise yolu 
Trabzon’a düşmüş olan Yusuf Yaşar, lise eğitimini 
Trabzon İmam Hatip Lisesinde 1997 yılında 
tamamlamıştır.  

1997 yılında bir yıl özel bir dershanede 
üniversite hazırlık kursuna devam etmiş üniversite 
giriş sınavına girmiş ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yerleşmiş, 

2003 yılında üniversite eğitimini bitirmiştir. 
Okul sonrası aile şirketleri olan Yaşar Tarım Limitet Şirketi’nde çalışmaya başlamıştır. 

Burada yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra vatani görevini tamamlamak üzere askere gitmiştir. 
Askerden dönüşte Yeminli Mali Müşavir Gökhan Sarı Bey’in yanında bir süre çalışmıştır. Gökhan 
Sarı Bey’in yanından ayrıldıktan sonra 2005 yılı Kasım ayında Albaraka Türk Katılım Bankasında 
memur olarak çalışmaya başladıktan sonra buradaki görevinde gösterdiği başarılar da dikkate 
alınarak sırasıyla memur, şef yardımcısı, şef ve pazarlama uzmanı olarak dokuz yıl aynı şirkette 
çalışmıştır. 

2013 yılında kendi işini kurmak maksadıyla işten ayrılmış ve inşaat işleri yapmak üzere beş 
ortakla Yeni Huzur İnşaat Sağlık Ticaret A.Ş adında bir şirket kurmuştur. 2015 yılının Mayıs ayında 
ortaklıktan ayrılmış ve YSF Proje Yapı Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketini kurup ikâmet amaçlı konut 
yapmaya başlamıştır. Hâli hazırda iş hayatına bu şirkette ortaktır ve şirket müdürlüğü 
yapmaktadır. Yusuf Bey 2009 yılında Kur’an kursu öğreticisi Zeynep Duygu Hanım ile evlenmiştir. 
Ayşe Zülal ve Gül Nihal isminde iki kız çocuğu babasıdır.  

Yusuf Yaşar Bey’e yaptırdığı okulun hikâyesini sorduğumuzda, babası İhsan Yaşar Bey’in 
vefatından sonra taziyeye gelen dönemin Kabataş ilçe kaymakamı ile dönemin Kabataş ilçe millî 
eğitim müdürünün Alankent'te bulunan eski jandarma karakolu binasını anaokulu yapmak 
istediklerinden fakat bu projeyi hayata geçirmek için yeterli ödenekleri olmadığından 
bahsetmişlerdir. Yusuf Bey kendisinin böyle bir proje için gerekli desteği sağlayabileceğini 
belirtmesi üzerine bu proje hayata geçmiş ve sonrasında bir gerekli mercilerle gerekli protokoller 
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yapılarak okulun tüm tadilat ve onarım işleri Yusuf Yaşar ve tüm kardeşlerinin maddi ve manevi 
destekleriyle tamamlanıp Kabataş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Okulun tesliminden sonra Ordu Valiliğinin aldığı kararla okula hayırseverin babasının adı 
İhsan Yaşar adını vererek İhsan Yaşar Anaokulu olmasına karar vermiştir. 2014-2015 eğitim ve 
öğretim yılında faaliyete geçmiş olan bu eğitim öğretim kurumu hâlihazırda iki derslik, çok amaçlı 
salon, yemekhane, oyun odası ve depo niyetiyle kullanılabilecek üç adet oda ile eğitim ve 
öğretime devam etmektedir.  

Yaşadığı bölgeye bu denli yatırımlar yapıp tüm halkın bundan faydalanmasını sağlayan 
başta Yusuf Yaşar olmak üzere tüm kardeşlerine, böyle bir projeyi düşünüp tasarlayan dönemin 
ilçe kaymakamına ve ilçe millî eğitim müdürüne sonsuz teşekkür ederiz. 
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KUMRU İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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ERÇAL AİLESİ 
(Kumru Erçallar Anadolu Lisesi) 

Eğitime %100 Destek Kampanyası’nın Ordu’daki İlk Örneği 

 

Kumru’da, Karadeniz’de hatta Türkiye’de adından sıkça söz ettiren Erçal ailesi; beş erkek, 
üç kızdan oluşan kalabalık bir aile olarak göze çarpmaktadır. Nurhan, Sait, Mustafa, İsmet ve 
Burhan kardeşler, ailenin beş erkek kardeşi olarak ticari faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedirler.  

Aile geçmişte “Çuvaloğulları” sülalesi olarak anılır. Ailenin büyük dedesi kendirden elbise, 
çuval gibi eşyalar üretmeye başlamıştır. Tekstil üretimiyle ailenin ticari temelleri ilk kez bu yıllarda 
atılır. Aile bu yüzden “Çuvaloğlu” soyadını alır. Soyadı kanununun gelmesi ile “Çuval, Erçuval”  
soyadlarını alan ailenin soyadı en son “Erçal” olur. Ailenin bilinen en eski ferdi 1841 yılında doğup 
1895 yılında vefat eden İbrahim’dir. İbrahim’in oğlu Mehmet, Balkan Savaşı’nda şehit olmuştur. 
Onun oğlu İbrahim 1940 yılında Kumru merkezde dükkân açarak mısır, fasulye, fındık ticaretine 
başlar. O ölünce oğlu Dursun bu ticareti devam ettirir. Ve onun beş oğlu (Nurhan, Sait, Mustafa, 
İsmet ve Burhan) babalarından aldıkları ticari mirası daha da geliştirerek Erçal adını Türkiye ve 
dünya çapında bir marka hâline getirirler. Bu beş kardeşin altı erkek çocuğu da şu anda şirketin 
işlerini devralıp devam ettirmektedirler. 

Erçal ailesi, Erçal Grup adı altında Kumru, Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Zonguldak/Alaplı, Adana ve Erzurum’da ticari faaliyetlerini sürdürecek fındık, otomotiv, inşaat 
alanlarında başarılı yatırımlara imza atmaktadır. Özellikle fındık ürünlerini ihraç eden sayılı 
firmalar arasında yer almaktadır. Erçal Grup, başarılarına başarı katıp Türkiye’de büyüyen 
şirketler arasında ilk 500’de yer almaktadır. 

Erçal ailesi, doğup büyüdüğü yerleri asla ihmal etmemiş, kendi memleketlerine birçok 
yatırım yapmıştır. Ordu’nun ilk özel kültür sarayı 2004 yılında Erçal ailesi tarafından Erçallar Kültür 
Sarayı adıyla hizmete açılmıştır. Kumru’da ilk olan bu kültür sarayını resmî ve özel olarak binlerce 
kişi kullanmıştır. Düğün, tiyatro, nişan, resmî kutlamalar gibi birçok etkinlik burada yapılmıştır. 
Erçal ailesinin kendi mahallesi olan Samur’a cami, lojman ve şadırvan yaptırılmış, bu külliye 
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doksan dokuz günde yaptırılıp hizmete açılarak Allah’ın doksan dokuz ismine özellikle atıfta 
bulunmak istenmiştir.  

Erçal ailesinin eğitim de her zaman gündeminde olmuştur. Erçal ailesinde eğitime destek 
olmak fikri, ilk kez devletin o zamanlar başlattığı “Eğitime %100 Destek Kampanyası” ile 
doğmuştur. Bu kampanya kapsamında memlekete nasıl bir eser kazandırılacağı konusunda aile 
fikir yürütmüş ve Kumru’ya bir okul yapma kararı çıkmıştır. Gerekli araştırma, inceleme ve 
görüşmeler yapıldıktan sonra Kumru’da öğretime devam eden lise binasının yetersiz olduğu için 
buraya ek yapılması kararı çıkmıştır.  

İlk iş olarak Valilik ile sözleşme imzalanır. Arsa etüdü yapıldıktan sonra hemen ilk kazma 
vurulur, kurban kesilip dualar eşliğinde temel atılır. İnşaat altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp 
dört katlı bina hizmete açılır. Bina hizmete açıldıktan hemen sonra Kumru’da bir Anadolu lisesi 
açma fikri oluşur. Bina yoktur. Gözler hemen Erçal ailesinin yaptığı binaya çevrilir. İncelemeler 
sonucunda binanın uygun olduğu görülür ve Kumru Erçallar Anadolu Lisesi bu binada 2009-2010 
eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlar.   

Okulun Kumru’ya kazandırılması esnasında hiçbir zorlukla karşılaşılmaz. “Kumru’da 
kazandığımızı Kumru’ya harcayalım.” görüşü ile hareket eden Erçal ailesine böyle hayırlı bir işe 
giriştikleri için başta dönemin Ordu Valisi olmak üzere herkes yardımcı olmaya çalışır.  

Kumru Erçallar Anadolu Lisesi, “Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde Ordu’da 
yapılan ilk eser olma özelliğini taşır.  

Erçal Grup’un yönetim kurulu üyelerinden İsmet Erçal, “Ailemizin ismi bu okulda 
yaşayacak. Bundan mutluluk duyuyoruz. Herkese de böyle hayırlı işleri tavsiye ediyoruz.” 
demektedir. İsmet Erçal, bundan sonraki zamanlarda Kumru’da okul ihtiyacı olursa yine yardımcı 
olacaklarını ifade etmektedir.  

İsmet Erçal, tarihi eser koleksiyonları ve Kumru tarihi ile ilgili birçok araştırma yapmış, bu 
konudaki birikimlerini kitap olarak yayınlanmıştır. Yine Kumru’nun tarihî ve turistik yerlerinin 
tanıtımı için birçok etkinlik ve televizyon programı yapmıştır. Topladığı tarihî eserleri bir müze 
yaparak sergileme fikri ve hayalleri vardır. 

Erçal ailesinin Kumru’ya kazandırdığı Erçal Kültür Sarayı ve Kumru Erçallar Anadolu 
Lisesinin açılışı aynı günde gerçekleştirilmiştir. Aile memleketleri Kumru’da gerçekleşen böyle 
çifte açılış dolayısıyla büyük bir mutluluk duymuştur.  

Erçallar ailesinin eğitime kazandırdığı okul 2006 yılında yapılmıştır. Bina, ilk önce çok 
programlı lisenin ek binası olarak hizmet vermiştir.  Ardından Anadolu lisesi açılmasına karar 
verilince Erçallar Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2009-2010 eğitim ve öğretim 
yılında hizmete açılmıştır. İlerleyen yıllarda öğrenci kapasitesi artmış, bu sayı 300’leri geçmiştir. 
İlk mezunlarını 2012-2013 öğretim yılında vermiştir. Okul Fatsa, Korgan, Çatalpınar, Çamaş, Ünye 
gibi ilçelerin öğrencilerini de çekerek bölgede adından söz ettirmiştir. Dört katlı, on iki derslikli bir 
okuldur. Bir konferans salonu, 5000 civarında kitabı barındıran bir kütüphanesi, bir spor odası 
bulunmaktadır.  
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ÜNYE İLÇESİNDE OKUL/KURUM 
YAPTIRAN HAYIRSEVERLERİMİZ 
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Arif İsmet VİDİNLİ 
(Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi) 

Aydınlanma Meşalesidir Eğitim 
 

Arif İsmet Vidinli, Mehmet Necati ve Mürüvvet 
Vidinli’nin oğludur. 1938 yılında Ünye’de dünyaya 
gelmiştir. İlköğrenimine Ünye’de İnönü, Anafarta 
İlkokullarında başlamış daha sonra İstanbul’da 
Arnavutköy ve Göztepe’de Fındıklı İlkokullarında 
tamamlamıştır. Ardından Kabataş ve Gedikpaşa 
Ortaokullarında okumuştur, son olarak Pertevniyal 
Lisesinde başladığı lise eğitimini Samsun’da 19 Mayıs 
Lisesinde tamamlamıştır. 

1955-1961 yılları arası Almanya’ya giderek 
Technische Hochschule Darmstadt’da öğrenim 
görerek makine yüksek mühendisi olmuştur. 

1961 yılında Stuttgart’da Oberboihingen 
köyünde Hildebrand Firmasında kereste kurutma 
fırınları projelendirme konusunda altı ay, 1962-1965 

arası Frankfurt'ta Vickers Zimmer Firmasında üç yıl, Emden ve Wilhemshaven kentlerinin 
petrolden hava gazı üretim tesislerinin projelendirme ve kuruluşunda çalışmıştır.  

1965-1967 yıllarında askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik dairesinde yerli askerî 
teçhizat üretimi araştırma geliştirme görevlisi olarak yapmıştır. Özel görevli olarak 1011 Ana 
Tamir Fabrikası Kayak Üretim Atölyesi için kereste kurutma fırını kurmuştur. 3. Ordu’ya bağlı Kars-
Sarıkamış 9. Tümeninin sıcak su ve çamaşırhane tesislerinin kuruluşunda Bor 7. Ana Bakım 
Merkez Atölyesinde sahra mutfakları üretiminde görev almıştır. 

1968-1971 yılları arasında Eti Mühendislik Ltd. Şirketinin üç ortağından biri olarak 
Karamürsel askerî üssünde, Türkiye’nin ilk kentsel atık su arıtma tesisini, üssün askerî hava 
alanının dizel elektrik enerji santralini; İncirlik üssü trafo tesisini ve Sinop üssü radar tesisleri alt 
yapılarını kurmuşlardır. 1972 yılında Amasra Lavvarları Tüvenan siloları inşaatını ve Bolu Kereste 
Fabrikası hızar tozu emme ve depolama tesislerini kurmuştur. 1972’de başlayan süreçte 
endüstriyel ölçü ve kontrol cihazlarının imalatı için Ensim Enstrüman Ltd. ve Valco Valf Sanayii 
Ltd. şirketlerini kurmuştur. Ensim ısı, basınç, akış, seviye vs. ölçen ve kontrol eden elektromekanik 
cihazları;  Valco, valf sanayi ise özel sanayi valfleri ve elektrik ve hava kontrollü valfleri üretmiştir. 

EPA Endüstri Pazarlama Ltd. Şirketi olarak endüstri ürünleri ithalat ve satışını yapmıştır. 
Nilser Kimya olarak endüstriyel kimyasalların, katalistlerin ithal ve pazarlamasını, Lonca AŞ olarak 
elektronik ölçü ve kontrol cihazların üretim ithal ve pazarlamasını olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
teçhizatının üretim ithal ve satışını başlatmıştır. 
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Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1959 yılında o günkü adıyla 
Erkek Sanat Enstitüsü olarak bugünkü Fevzi Çakmak İlkokulunda yetmiş öğrenci ile eğitim 
öğretime başlamıştır. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında hayırsever işadamı Sayın Arif Vidinli 
tarafından merhum babası Sayın Mehmet Necati Vidinli adına; elektrik elektronik teknolojisi ve 
bilişim teknolojileri binası, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında da metal teknolojileri alanı binası 
yapılarak okul bünyesine kazandırılmıştır. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Sayın Arif İsmet 
Vidinli’nin okulumuza katkılarından dolayı okulun adı Mehmet Necati Vidinli Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. 

Sayın Arif İsmet Vidinli “Ünye’de eğitime açmaktan onur duyduğum Mehmet Necati 
Vidinli Endüstri Meslek Lisesinde de onun (babamın) yaşam çizgisi doğrultusunda, insan emeğinin 
değerini bilen, alın terine saygı duyan, laik düşünceli, evreni ve yaşamı mantıkları ile algılayan, 
Atatürk devrimlerine inanmış ve bağlanmış çağdaş, seçkin gençlerin yetişmesini diliyorum. 
Amacım, toplumumuzun temel üretim yeteneğine yeniden kavuşmasıdır. İstiyorum ki 
kaynaklarımızı koruyup çoğaltalım. Sorgulayan, irdeleyen körü körüne bağlanmayan bir nesille 
ilerleyebiliriz. O yüzden Atatürk’ün yaktığı aydınlanma meşalesi her daim gençlerin elinde olsun.” 
şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir. 

Zaman zaman Ünye’yi ziyaret ettiğini de belirten Arif Bey, “Babamın ve annemin adını 
taşıyan eğitim merkezlerinde, okulun bahçesinde dolaşmak tarifi mümkün olmayan bir mutluluk.” 
demiştir. 

Sayın Arif İsmet Vidinli’nin annesi Mürüvvet Hanım, 29.10.1919 tarihinde Ünye’de 
doğmuştur. Arif İsmet Vidinli annesi ile ilgili olarak şu sözleri söyler: “Annem Mürüvvet Hanım, 
örnek kişiliği ile çevresine ışık tutan, insanlara yardımcı olan, olanakları kısıtlı gençlerin 
yetişmesine, meslek edinmesine ve eğitilmesine destek olan hayırsever insandı. Hayırlı bir evlat, 
saygın bir eş, anaların en güzeliydi. Laik ve çağdaş bir insan olup eğitime değer vermekteydi. 
Meçhul Asker İlkokulunda okumuştu. Bu okul daha sonra yeni binasına taşındı. Eski binası şimdi 
halk eğitimi merkezi olarak yeniden yapıldı. 4 Şubat 1997 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu 
binayı annemizin adıyla yeniden eğitime sunma mutluluğunu bize veren Yüce Tanrı’ya şükrolsun. 
Onun aziz anısı karşısında saygıyla ve gönül borcuyla eğiliyoruz. Bu eğitim yuvasında nice 
insanımızın eğitimin ışığıyla aydınlanmasını, bilgi ve beceri edinmesini diliyoruz.” 

Orta Yılmazlar Mahallesi eski Meçhul Asker Ortaokuluna ait 561 m2 arsa Mürüvvet Vidinli 
adına halk eğitimi merkezi adına tahsis edilmiştir. Bu arsa üzerinde hizmet binası yapımı için çeşitli 
dönemlerde girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak 2008 yılında hayırsever vatandaşımız Arif 
İsmet Vidinli, annesi merhum Mürüvvet Vidinli adına halk eğitimi merkezi ek hizmet binasının 
yapımını taahhüt etmiş, binamızın yapımına da 2010 yılı Mart ayında başlanmıştır. 145 m2 alan 
üzerine üç katlı olarak inşa edilen hizmet binasında çok amaçlı salon, giyim atölyesi, bilgisayar 
laboratuvarı ve üç derslik bulunmaktadır. 2011 yılı Ocak ayında kurumumuz bünyesinde faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Yapılan protokol gereği Ünye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olan 
kurumun adı, Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

Mehmet Necati Vidinli Beyefendi ve Mürüvvet Vidinli Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet 
diliyor, eğitime verdiği sonsuz destek için Sayın Arif İsmet Vidinli’ye şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Fehmi CERRAHOĞLU 
(Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi) 

Eğitime Kapı Açmak. 
 

25 Eylül 1936 tarihinde Ünye ilçesi Çamurlu 
Mahallesi’nde doğan Fehmi Cerrahoğlu ilköğrenimine 
Ünye Meçhul Asker İlkokulunda başladı. 3. sınıftan 
ayrılmak zorunda kalan Fehmi Cerrahoğlu hayatını 
ticaret işleriyle meşgul olarak devam ettirdi. 
Manifaturacılıktan emlak ve müteahhitlik işlerine 
kadar birçok sektörlerde faaliyet gösterdi. Fındık 
fabrikası kurup işleten Fehmi Cerrahoğlu diplomasını 
yine kendi ismini taşıyan Fehmi Cerrahoğlu 
İlkokulundan aldı.  

İlçemizin Saraçlı Mahallesi’nde birçok binayı 
(cami, karakol binası ve okul binası) yaptırıp 
bağışlayan hayırseverimiz, Fehmi Cerrahoğlu Özel 
Eğitim Meslek Okulunun şu anda hizmet verdiği 
binayı 1983 yılında ilkokul olarak yaptırıp 

bağışlamıştır. Ancak yaptırdığı bina ihtiyaca cevap veremez hâle gelince iki yıl sonra 1985 yılında 
ek binayı da yaptırarak binlerce öğrencinin eğitim almasına vesile olmuştur.  

Okulumuz Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu olarak 2016 yılında hafif düzeyde 
zihinsel öğrenme yetersizliğine sahip ilköğretim mezunu öğrencilere lise düzeyinde akademik ve 
mesleki eğitim veren bir özel eğitim okuludur. Okulumuz iki ayrı binadan oluşmakta olup 1983 
yılında yapılıp idari bina olarak kullanılan ana binada bir atölye ve dört sınıf bulunmkatadır. 1985 
yılında yapılıp ek bina olarak kullanılan diğer binada ise altı derslik bulunmakta ve bunlardan biri 
atölye olarak kullanılmaktadır. 

Okulumuzdan önce bu binalar Fehmi Cerrahoğlu İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet 
vermekteydiler. 

Hayırseverimizin bağışladığı arsa üzerindeki bir diğer bina ise 1983 yılından 2004 yılına 
kadar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil binası olarak kullanılmış, 05.08.2004 tarih ve 14478 
sayılı yazı ile Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. 2005 yılında açılan Fehmi Cerrahoğlu Eğitim 
Uygulama Merkezi 2015 yılına kadar bu binada hizmet vermiştir. Daha sonra Ünye Rehberlik  ve 
Araştırma Merkezi olarak 2017 yılında hayırseverimizin yaptırdığı binaya taşınmıştır. Kurumumuz 
Ünye, Çaybaşı, Akkuş ve İkizce ilçelerinde hizmet vermektedir. Kurumumuz binası üç katlı olup on 
üç odası mevcuttur. İki idari oda, dokuz personel odası, yardımcı personel odası ve  veli bekleme 
odasından ibarettir.  
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Orhun GÜVEN 
(Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi) 

Eğitimin Amacı Kişilik Yaratmak Olmalı 
   

Musa Sami Güven, Terme’nin Ahmet Bey 
köyünden Çerkez kökenli bir ailenin kızı Ayşe 
Hanım’la 1935 yılında evlenir. Bu evliliğin ilk meyvesi 
ise Orhun Güven’dir.  

Orhun Güven, 05.04.1937 tarihinde Ordu 
ilinin Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Daha sonra 
Mehmet ve Okan adında iki erkek kardeşi ile Emine 
ve Fatma isminde iki kız kardeşi dünyaya geldi. 
İlkokulu Ünye’de bitirdikten sonra ortaokula başlar.  
Ortaokul ikinci sınıfa  geçtiğinde -1951 senesinin Eylül 
ayında- babası tarafından kız kardeşi Fatma ile 
Ankara’ya götürülür, her ikisi de TED Kolejine yatılı 
olarak verilir. Koleji 1960 yılında bitirdikten sonra 
çalışma hayatına atılır. İlk olarak 1960 yılında Ankara 
Amerikan Kütüphanesi’nde çalışmaya başlar. 

Hizmetleri ve çalışkanlığıyla göze girer.  
 Kendini eğitim gönüllüsü olarak gören Orhun Güven “Uygulamalı eğitim son derece 
yararlıdır. Bir efsane, esin kaynağı olmalı. En zor iş alışkanlıkları değiştirmektir. Öğrencilere önce 
terbiye sonra uygulamalı eğitim verilmeli. Bu da iyi eğitilmiş, donanımlı bilgilere sahip olan 
öğretmenlerle olur. Bu ülkede yaşıyorum. Dışarıdan gelmedik.  Ünye halkının eğitime yatkınlığını 
yıllarca edindiğim tecrübelerden ve gözlemlerden biliyordum. Ben, bunu kendim için değil 
memleketim için istiyordum. Çünkü benim çocukluğumda sadece Şile’de, Ünye’de ve Hopa’da 
ortaokul vardı. Ünye’de ortaokul 1933 yılında açıldı. Yurdun çeşitli il ve ilçelerinden (Çarşamba, 
Niksar, Tokat, Sinop…) gelenler hep burada okudu. Kısaca Ünye eğitimin merkezi idi. Kendi 
memleketimde bir okul açılması için bir hamle yapılması gerekiyordu.” diye fikirlerini beyan eder.       
 Eğitimle ilgili fikirlerini kısaca özetledikten sonra eşi Fatma Hanım’a Ünye’ye bir okul 
açılması için, kendisine ait olan arazinin bir bölümünü Millî Eğitim Bakanlığına bağışlayacağını 
söyler. Fatma Hanım babası tarafından okutulmadığından içi yaralıdır. Gözleri yaşlarla dolan 
Fatma Hanım “Hemen ver!” diyerek boynuna sarılır. Eşinin de onayını aldıktan sonra gönül 
rahatlığı içinde Anadolu öğretmen lisesi yapılması koşuluyla altı dönümlük araziyi 1991 yılında 
Millî Eğitim’e bağışlar.  
 Orhun Güven “Okul 1991-1992 eğitim ve öğretim yılından bu yana sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde son derece önemli mesafe kat etmiştir. Spor alanında futbol, basketbol, voleybol ve 
satranç branşlarında il ve grup düzeyinde başarılara imza atmıştır. Bu başarılarda öğretmenleri 
çalışmaları son derece önemlidir. Okul, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren fen lisesine 
dönüştürülmüştür.” diyor. 
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 Okulun her alandaki bu başarılarını duydukça çok rahat ve huzurlu olduğunu her fırsatta 
dile getiren Orhun Güven, okulun yapımı aşamasında birtakım zorluklar yaşandığını, özellikle 
devir aşamasında gecikmeler olduğunu, prosedürün ağır işlediğini dile getirdi.  Okul zilinin her 
çalışında duyduğu manevi hazzı hiç bir şeye değişmeyeceğini, bunu ancak ve ancak yaşayanların 
bileceğini belirtmiştir. İmkânı olmayan ailelerin çocuklarının bu okulu bitirip Türkiye’nin en seçkin 
üniversitelerinde akademik kariyerlerini tamamladıktan sonra okulu ziyaret etmelerinden kendi 
çocuklarının ziyaretiymiş gibi haz duyduğunu, bu gibi çalışmaların arttırılması gerektiğini, imkân 
verildiği ve teşvik edildiği taktirde hayırseverlerin her zaman eğitime katkı yapabileceklerini de 
vurgulamıştır. 
 Orhun Güven “Ülkenin geleceği çok önemlidir. Akıl ve bilime önem verilmeli. Eğitime 
destek olunmalı. Anne ve baba öğretmen değil öğreticidir. Eğitim bir sabır işidir. Benim çok 
idealim var. 82 yaşındayım. İdeallerimi gerçekleştirebilmek için bir 82 yaş daha lazım.” diyerek 
çalışmalarının henüz bitmediğini, kafasında birçok proje olduğunu, Ünye Mehmet Refik Güven 
Fen Lisesinin yanına bir sera yapmak istediğini, onun için alt yapı çalışmalarını tamamladığını, hem 
okuldaki öğrencilere hem de değerli velilere halk eğitim merkezi kanalıyla üretim kursları 
açılmasını istediğini belirtti. 
      11 Ekim 1970’te Fatma Hanım’la evlenen ve bu evlikten Lemi, Yasemen ve Musa Sami 
adında üç çocuğu olan Orhun Güven şu an Ünye Gölevi Mahallesi’nde Musa Güven Çiftliği’nde 
ağaç yetiştiriciliği yapmaktadır. Yurdun çeşitli yerlerinden ve yurt dışından çeşitli ağaçlar 
getirterek yeni ağaçlar yetiştirmekte; ayrıca Karadeniz’in önemli geçim kaynaklarından olan fındık 
için araştırmalar yapmaktadır.   

1991-1992 eğitim ve öğretim yılında Ünye Anadolu Öğretmen Lisesi olarak faaliyete 
başlayan okul, ilk olarak Ünye Endüstri Meslek Lisesinde bir sınıf olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Üç aylık bir eğitimden sonra Ünye Yunus Emre İlköğretim Okulunun en üst katında 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden okulumuz, oradan da kısa bir süre içerisinde Ünye 
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okuluna taşınmış ve 1994-1995 eğitim ve öğretim yılında ilk 
mezunlarını vermiştir. Okulumuz Gölevi Mahallesi’ndeki tek blok üzerine üç katlı olarak inşa 
edilen yeni binasının 1998 Ekim ayında bitmesi ile 1998-1999 eğitim ve öğretim döneminde 
kendi binasına taşınmıştır. 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında okul, Ünye Mehmet Refik 
Güven Anadolu Öğretmen Lisesi adını almıştır. 2014 Haziran ayında Anadolu öğretmen 
liselerinin dönüştürülmesi kapsamında okulumuzun adı Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi 
olmuştur. Okulumuz Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.05.2018 tarihli yazısı 
ile Özel Öğretim ve Proje Uygulayan Eğitim Uygulayan Kuruma dönüştürülmüştür ve 2018-2019 
eğitim ve öğretim yılından itibaren Özel Öğretim ve Proje Uygulayan Fen Lisesi olarak hizmet 
vermektedir.  

Okul binamızda on sekiz derslik, bilişim teknolojileri sınıfı, fizik-kimya-biyoloji 
laboratuvarları, kütüphane, toplantı salonu, konferans salonu, resim atölyesi, müzik sınıfı 
doksan altı kişi kapasiteli erkek öğrenci pansiyonu bulunmaktadır. 500 kişilik seyirci kapasiteli 
spor salonu bulunmaktadır. 
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“Mehmet Refik Güven” okulumuzun arsasını bağışlayan Sayın Orhun Güven’in dedesidir. 
Kendisine rahmet diler, hayırseverimiz Sayın Orhun Güven’e nice hayırlara imza atacağı uzun 
ömürler dileriz. 
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Puset POLVAN 
(Ünye Puset Polvan Ortaokulu, Ünye Prof.Dr. Necmettin Polvan İlkokulu ve Ortaokulu) 

Anısı Eğitim Ve Öğretim İmkânı Tanıdığı Minik Kalplerde Yaşıyor 
 

Puset Polvan (Raymonde Monique Moreau) 9 
Ekim 1928’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Henry 
Moreau, annesi Charlotte Refavelli’dir. İlk ve ortaokul 
eğitimini İstanbul’da tamamlamış ve yine İstanbul 
Notr Dame De Sion Kız Lisesinde öğrenim görmüştür. 
Sonrasında üniversiteye devam etmiştir. 
  İlerleyen yıllarda Ünyeli Profesör Doktor 
Necmettin Polvan’la tanışmış ve birliktelikleri 1958 
yılında evlilikle taçlanmıştır. Evlilikleri boyunca 
İstanbul’da yaşayan çiftin hiç çocuğu yoktur. Puset 
Polvan, eşi Profesör Doktor Necmettin Polvan’ın 
vefatından sonra da hep İstanbul’da yaşamıştır. 
            Puset Polvan hayata her şeyiyle bağlı, güzel 
bakan, güzel gören, güzellikler saçan güzel bir 
hanımdır. Her zaman düzenli, tertipli biridir. Yaşama 

sevgisi ile doludur yüreği. Yaşama dair ne varsa çok değerlidir onun için. Hayırseverliğinin temelini 
de bu yaşama ve insan sevgisi oluşturmaktadır. 
 Puset Polvan yaşamını hayır kurumlarına vakfetmiş ve bu alanda önemli girişimlere imza 
atmıştır. Bu hayırseverliğini Ünye’de, tam donanımlı iki ayrı okul yaptırarak da sürdürmüştür. 
Puset Polvan, çok değer verdiği eşi Profesör Doktor Necmettin Polvan’ın anısını yaşatmak 
amacıyla 22 Ekim 1999 tarihinde Profesör Doktor Necmettin Polvan İlköğretim Okulunun 
temellerinin atılmasında öncü olmuş ve okul 15 Eylül 2000 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Sonrasında Profesör Doktor Necmettin Polvan İlkokulu öğrencilerinin gönderdiği yılbaşı ve 
bayram kutlama kartlarından son derece etkilenen zarif ruhuyla kendi adına yaptırmayı 
düşündüğü okulun yine eşinin memleketi Ünye’de yapılmasına karar vermiştir.   

Puset Polvan İlköğretim Okulu temeli 15.07.2005 tarihinde atılmış olup 06.02.2006 
tarihinde eğitim ve öğretim hayatına 172 öğrenci ve geçici görevli beş sınıf öğretmeni ile çevre 
okullarda bulunan branş öğretmenlerinin katılımıyla eğitim öğretime başlamıştır. 
      Okulumuz Eğitime %100 Destek Kampanyası dâhilinde Raymonde Monikue Polvan 
Hanımefendi tarafından yaptırılmıştır. Puset Polvan İlköğretim Okulu 6287 sayılı kanun gereği 
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul olarak hizmet vermektedir. 

Prof. Dr. Necmettin Polvan’ın eşi Raymonde Moniga Polvan tarafından eşinin hatırasına 
yaptırılan okul 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Prof. Dr. Necmettin Polvan İlköğretim Okulu 
adıyla eğitim öğretime başlamıştır. 

Okul 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 
olarak hizmet vermekteyken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ortaokul 
bölümü de açılmıştır. 
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Bir ana sınıfı, sekiz ilkokul ve beş ortaokul şubesiyle eğitim öğretime devam etmektedir.   
Bugün güzelliklerle andığımız bu hayırsever ve asil ruhlu hanım 22 Mayıs 2013’te sevgi 

dolu yüreğiyle dolu dolu yaşadığı hayata gözlerini yumar. 25 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Latin 
Katolik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedilir. 
 Anısı eğitim ve öğretim imkânı tanıdığı minik kalplerde, genç dimağlarda yaşayacak. 
 

  

Salim ALP 
(Ünye İmam Hatip Ortaokulu) 
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Yaptığımız Hayırlar Öteki Dünyada Mükâfatımız Olacaktır 
 

Salim Alp, 1932 yılında Ordu ilinin Ünye 
ilçesinin İnkur kasabasının İncirli Mahallesi’nde 
dünyaya gelmiştir. Dört erkek ve üç kız çocuk 
babasıdır. Annesinin adı Hanife, babasının adı ise 
Yusuf’tur. Annesi ev hanımı, babası ise çiftçidir. 
İncirli’de yüz dönüm arazileri vardı. Annesi ve babası 
da İncirli doğumludur. Babası, çiftçiliğin yanında bir 
bakkal dükkânı işletiyordu. 1942 yılında İnkur’dan 
Ünye’ye geldiler ve bugünkü Ünye Stadyumu’nun 
olduğu yere yerleştiler.  

Salim Alp İnkur İncirli’de okumuştur. O 
zamanlarda eğitim olanakları bu kadar fazla değildir. 
Arazileri fazla olduğu için sürekli tarlada çalışmış, 
okula gereken önemi verememiştir. Bu yüzden 
okuma yazma bilmiyordu ama şartlar elverişli olsaydı 

okumayı çok isterdi. 
Eskiden insanlar çok çalışırdı, boş vakitleri yoktu. Salim Bey de çalışmayı çok severdi. 

Ömrünün büyük bir çoğunluğu hep çalışmakla geçti. Askerden geldikten sonra inşaatta çalışmaya 
başladı. Uzun bir müddet çalıştıktan sonra işin bütün inceliklerini öğrendi ve usta oldu. Eskiden 
bağı bahçesi olmayan kişiler gurbete inşaatta çalışmaya gidiyordu. Ailesinin bu imkânları olduğu 
için onun fazla uzaklara gitmesine gerek yoktu. Genellikle Ünye, Akkuş, Terme gibi yakın ilçelerde 
inşaat işleriyle meşgul oldu. 
 Salim Bey, arsayı bağışladığı için manevi olarak çok mutludur. Bu hayrın karşılığını ahirette 
fazlasıyla alacağını düşünür. Burada öğrenim gören öğrencilerin kılacağı namazların, okuyacağı 
Kur’an-ı Kerim’lerin ve onların güzel hasletlerinin onun sevap hanesine de yazılacağını düşünür. 
Buradaki öğrencilerin hayırlı bir şekilde yetişmesine katkıda bulunduğu için çok mutludur. 
 Çocukları ilkokul mezunudur. Çocukları daha ilerisini okumak istememişlerdir. O da üç 
erkek çocuğunu Kur’an kursuna yollamıştır. Bir tanesi gitmek istememiştir. Bağışladığı bu arsaya 
imam hatip ortaokulu yapılması da ayrıca çok hoşuna gitmiştir. Çocuklarına sağlayamadığı 
imkânları başka çocuklara sağlayabildiği için çok mutludur. 

Salim Bey, insanların böyle güzel çalışmalar yapmasını tavsiye eder. “Dünya malı dünyada 
kalır.” der. Yaptığı hayırların onunla beraber ahirete gideceğini düşünür. “Hayrın yolu yokuştur, 
herkes hayır yapmak istemez, malını vermeye kıyamaz ama yaptığımız hayırlar öteki dünyada 
mükâfatımız olacaktır.” der.  

İnşallah bundan sonra da bu tür hayırları seve seve yapmak istediğini söyler. Şu anda 100 
dönümlük fındık bahçesi vardır. Yetkililer yine hayır işi için arsa bağışı istese tereddüt etmeden 
arsasını bağışlayacağını söyler. 

Okulumuz 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bünyesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda eğitim ve öğretime açılmıştır, 2014-2015 
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eğitim ve öğretim yılında müstakil hâle gelmiş, ortaokul olarak kendi binasında öğretime devam 
etmektedir. Okulumuzun arsasının bir kısmını Hacı Osman Alp bağışlamış, hayırsever 
vatandaşların yardımı ile bina tamamlanmıştır. 

Okulumuz bünyesinde İmam hatip ortaokul olarak yirmi bir derslik,  ana sınıfı, kütüphane, 
konferans salonu, mescit, spor odası, araç-gereç odası mevcuttur. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 
KURUMLAR TARAFINDAN YAPTIRILAN 

OKUL VE KURUMLARIMIZ 
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Ordu Büyükşehir Belediyesi 
(Altınordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

 

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Altınordu Akyazı Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi No: 19 adresinde eğitim öğretimini 
sürdürmektedir. Okulumuz 1966 yılından 2014 yılı 02 Mart 2015 tarihine kadar Yeni Mahalle 
Zübeyde Hanım Caddesi No: 191 adresinde eğitim öğretimini sürdürmüş ve 02 Mart 2015 
tarihinden itibaren ise yukarıda adresi yazılı yeni binasına taşınmıştır.  

2019-2020 yılında hizmete girecek olan mesleki ve teknik anadolu liseleri eğitim 
binalarının yapıldığı arsa için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Büyükşehir Belediyesinin ciddi nakdi 
katkıları nedeni ile okulumuzun isminin başına Valiliğimiz Protokolü ile “Büyükşehir Belediyesi” 
ismi eklenmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Makam Onayı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okuluna dönüştürülmüştür. Okulumuza lise bölümünde olduğu gibi ortaokul 
bölümüne de seçme sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Şu anda toplam 565 öğrencisi bulunmaktadır. 
Proje okulumuz ilk mezunlarını 2020-2021 öğretim yılında verecek olup bu öğretim yılında da 
toplam mevcudunun 900 civarında olması planlanmaktadır. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(Altınordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 

Mesleki Eğitime El Ver Geleceğine Yön Ver 
 

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganı ile yeniden kendinden söz ettiren meslek 
liseleri, arzulanan hedeflere ilerlemektedir. 2023 Eğitim Vizyonu ile yeniden yapılandırılan meslek 
liseleri güçlü Türkiye için önemlidir.  

Tasarla, üret, işini kur, yönet! 
Altınordu ilçesinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi giderek artan öğrenci sayısı ile binaların 

artık ihtiyaca cevap vermediği hatta bu nedenle okulun ikili eğitime geçmek zorunda kaldığı bir 
dönemde yeni bir okul için çözüm arama sürecini başlatmıştır.  

“Eğitime %100 Destek Kampanyası” kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği arasında 02.11.2015 tarihinde imzalanan protokol kapsamında okul binası 
yapımı, öğrencilere burs desteği, gelecekte öğrenciler için iş istihdamı gibi konularda TOBB destek 
vereceğini belirtmiştir. Dönemin valisinin talimatıyla okul yapılması için yer arayışına girilmiştir. 
Ordu ili içerisinde uygun yer olarak öncelikle Organize Sanayi Bölgesi gibi çeşitli yerler önerilmiş, 
bu bölgenin okulun ihtiyaçlarına karşılık veremeyeceği düşünüldüğünden Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki hazine mülkiyetinde olan arazi okul için uygun görülmüştür.  

 Bu noktada OTSO Başkanı Servet Şahin ile irtibata geçilerek Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile bağlantı kurulmuş, 32 derslikli bir meslek lisesinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile 2018 yılında arsa bedeli 
en az 20 milyon TL olan bir alana 50 milyon TL değerinde otuz iki derslikli bir endüstri meslek lisesi 
inşa ettirerek Ordu’ya kazandırdıklarını belirten Şahin, “Türkiye Odalar Birliği Başkanı'nın 
kendisine güveni nedeniyle her ile on altı derslikli okul yapılırken Ordu'ya otuz iki derslikli bir okul 
yapılması işin en güzel tarafıdır. Son yapılan anlaşmaya göre meslek liseleri artık Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ile ortaklaşa yönetilecek. Bu yönetim biçiminin okulların yönetim vizyonuna yeni 
bir bakış açısı getireceği ve eğitimin kalitesini artıracağı beklentisi içerisindeyiz.” dedi. 

Yapılan protokol gereği; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile 2019’da inşaatı 
tamamlanan okulumuz, otuz iki derslik, bir atölye binası, bir kapalı spor salonu, 200 kişilik 
pansiyondan oluşan bir eğitim kampüsü haline gelmişti. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 
öğrencileriyle buluşacak olan okulumuz Altınordu’ya çok yakışan bir okul olmuştur. 

Emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımızı sunarız. 
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Ünye Belediyesi 
(Ünye İmam Hatip Ortaokulu Arsası, Ünye Bayramca Anaokulu Arsası, Ünye Gölevi Anaokulu Arsası, 

Ünye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Arsası ) 

İmkan zuhurunda ilerlemek vardır 
 

8 Ekim 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi gereği “Meclis-i Beledi” adıyla kurulan belediye 
meclisleri aracılığıyla İstanbul’da ve akabinde Taşra Belediyelerinde çağdaş anlamda belediyecilik 
başlatıldı.Ünye Belediyesinin hangi tarihte kurulduğuna dair elimizde yeteli belge ve bilgi mevcut 
değildir. Ancak 1869 Trabzon Salnamesi’ nde; Ünye’de Belediye Dairesi Meclisi ve Reislik makamı 
mevcuttur. Buradan anlaşıldığı üzere Anadolu’da modern belediyelerin kuruluşu aşamasında 
Ünye Belediyesi ilk kurulan belediyeler arasında yer alır. 

Ünye İmam Hatip Ortaokulu arsası, Ünye Belediyesi tarafından 2006 yılında 
bağışlanmıştır. Çınarlık Mahallesindeki 2.230,00 m² arsaya, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ünyeli 
hayırseverlerin yardımıyla 2013 yılında 22 derslikli Ünye İmam Hatip Ortaokulu yapılmıştır. Bu 
okulumuz 42 personel ve 511 öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

Ünye Bayramca Mahallesinde yer alan ve üzerinde Ünye Bayramca Anaokulu bulunan 
850,00 m² arsa, Ünye Belediyesi tarafından 2012 yılında bağışlanmıştır.  Bu arsaya 2013 yılında 5 
derslikli Bayramca Anaokulu yapılmıştır. Bu okulumuz 12 personel ve 124 öğrencisi ile eğitim ve 
öğretime devam etmektedir. Bu okulda özel eğitim ihtiyacı bulunan okul öncesi çocuklarına da 
eğitim verilmektedir. 

Ünye Belediyesi tarafından 2012 yılında bağışlanan Gölevi Mahallesindeki 1.472,85 m² 
arsaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 yılında 5 derslikli Gölevi Anaokulu yapılmıştır. Bu 
okulumuz 10 personel ve 117 öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 1.258,66 m² arsa Ünye Belediyesi tarafından 
2018 yılında bağışlanmıştır. Söz konusu arsaya, Ünye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) 
yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına teklif yapılmıştır.   

Eğitim her yerdedir. Çatısı da duvarı da olmasa her yerdedir. Lakin imkan zuhurunda 
ilerlemek, korumak, kollamak varken esirgemek yakışmaz mantığı da vardır. Dolayısıyla yukarıda 
bilgileri verilen ve fotoğraflarla gösterilen okullarımızın yer aldığı arsalar; eğitim camiasına Ünye 
Belediyesi tarafından bağışlanmıştır.  Eğitim neferlerine bu imkanı sağlayıp ülkenin gelişimi için 
desteklerini esirgemeyen Ünye Belediyesine teşekkürü bir borç biliriz ve minnetle, saygıyla onları 
yad edeceğimizi belirtmek isteriz. 
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*Ünye İmam Hatip Ortaokul Arsası 

 

*Ünye Bayramca Anaokulu Arsası 
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*Ünye Gölevi Anaokulu Arsası 

 

* Millî Eğitim Bakanlığına Yapımı İçin Teklif Verilen Ünye Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu için 
bağışlanan Arsadan Görünüm 
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Ünye Ticaret Borsası 
(Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu) 

 

Ünye ilçemizde Ticaret Borsasının kurulması ile ilgili çalışmalar 1990 yılında başlatılmıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda 27.08.1990 tarihinde Ünye Borsa Müteşebbis Teşekkül Kurulu 
oluşturularak ilk başvurusunu Ünye Kaymakamlığına yapmıştır. Yapılan bu başvurunun ardından 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.09.1990 tarih ve 44337 sayılı Ordu Valiliğine hitaben yazdığı 
yazıları ile 5590 sayılı kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33. Maddesine göre Ünye İlçesinde bir 
Ticaret Borsası kurulması uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak; Ünye ilçesi dâhilinde iç ve dış 
kabuklu fındık, mısır, buğday unu, buğday kepeği, ayçiçeği yağı, soya yağı, mısır özü yağı, pirinç, 
bulgur, irmik, makarna, arpa, yulaf alım ve satımlarıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin 
borsaya kayıtlarının yapılması istenmiştir.  

Kuruluşunu bu şekilde resmî süreçte tamamlayan Ünye Ticaret Borsası ilk seçimlerini 
01.12.1990 tarihinde yaparak ilk meclisini oluşturmuştur. İlk seçim de seçmen listesine yazılan 
seçmen sayısı 125 kişidir. Bu üyelerden ilk defa oy kullanan ve seçimi sonlandıran üye sayısı ise 
44’dür. Bu 44 üyenin kullandığı oylarla Ünye Ticaret Borsası ilk seçimini gerçekleştirmiş ve 
meclisini seçmiştir. 

Bir dönem Ünye Ticaret Borsası Başkanlığını yürüten Osman Atik bu sırada yönetimin ve 
meclisin desteği ile önce konferans salonu daha sonra sergi salonu Ünye’ye kazandırmıştır. Ayrıca 
hayırsever Ünye halkının, Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleriyle Bayramca Mahallesi’ndeki 
Ünye Ticaret Borsası Mesleki Çıraklık ve Eğitim Okulunu da Ünye’ye kazandırmıştır.  

Özel eğitim uygulama okulları çocukları topluma ve hayata hazırlamak kimseye bağlı 
kalmadan hayatlarını devam ettirebilecek bireyler haline getirebilmek ve becerileri gelişmiş 
olarak mezun etmek okulun en büyük hedefidir.  

Okulun kuruluşunda yer alan Ünye Ticaret Borsasına, dönem başkanı Osman Atik’e, başta 
eşi olmak üzere yönetim kurulu ve meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkürü bir borç 
bilmekteyiz.  
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Vilayetler Hizmet Birliği 
(Ünye Anadolu Lisesi Vilayetler Hizmet Birliği Ortaöğretim Kız Öğrenci Pansiyonu) 

Okumak İstiyoruz Çığlıklarına Destek 
 

Merkezi Ankara’da bulunan Vilayetler Hizmet Birliği, 31.12.1985 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından kurulmuş bir devlet kurumudur. 29 Kasım 2017 tarihinde birliğin adı 
“Vilayetler Birliği” olarak değiştirilmiştir. 

Birlik, İl Özel İdarelerine mevzuatla görev olarak verilmiş konularda her türlü ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Ayrıca; illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayetler Evi adıyla 
tesisler kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, ortaklaşa kullanır. 

Her dereceli okul öğrencileri için yurtlar yapar, yaptırır, kiralar, işletir, işlettirir veya 
ortaklaşa kullanır. Ekonomik ve turistik amaçlı tesisler yapar, yaptırır, işletir, işlettirir, şirketler 
kurar ve bu konuda gerektiğinde merkezi idare ile işbirliği yapar. Birliğin görevlerine sonradan 
mahalli idarelere rehberlik etmek, yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi 
değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek konularında 
faaliyette bulunmak da eklenmiştir. 

O yıllarda Ordu’nun acil ihtiyaçlarından biri de kız öğrenci yurdudur. Çevre köy ve 
ilçelerden gelen öğrenciler, “Okumak istiyoruz!” diyerek seslerini yükseltmekte, şikâyette 
bulunmakta, eğitimlerine devam etmek için yükselen çığlıklarının duyulmasını beklemektedirler. 
Kurumun Ordu’ya bir yatırım yapması gerekliliği ortaya çıkınca dönemin Ordu Valisi, yurt 
yapılması konusunda bizzat söz alır, tüm süreci kendisi takip eder. 2007 yılında Ordu ili Ünye 
ilçesinde ilköğretim öğrenci yurdu olarak tasarlanıp başlanan inşa faaliyetleri, hızlı bir çalışmayla 
iki sene içerisinde tamamlanır. Yurdun bulunduğu mevkideki en yakın eğitim kurumu Ünye 
Anadolu Lisesidir ve yurdun, ortaöğretim kız öğrenci yurdu olarak hizmet vermesi kararlaştırılır. 
2009 yılı Eylül ayında yüz yetmiş iki yatak kapasitesiyle Vilayetler Hizmet Birliği Ünye Anadolu 
Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu, okuma hevesiyle dolu, birbirinden değerli kız öğrencilere kapılarını 
açar. İsmini bu güzel eğitim kurumunu yapan birliğin adından alır. İlk yıl, Ünye Anadolu Lisesi 
öğrencisi elli sekiz öğrenci ile başlayan bu hikâye, bugün Ünye Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı 
sıra Ünye’nin farklı ortaöğretim kurumlarında da eğitimini sürdüren toplam yüz on altı kız öğrenci 
ile devam etmektedir. 

Ünye Anadolu Lisesi olarak; Ünye’mize, okulumuza bu değerli eğitim kuruntunu armağan 
eden Vilayetler Hizmet Birliğine, yapım aşamasında emekleri bulunan Ordulu ve Ünyeli tüm 
devlet görevlilerimize, hayallerine ve hedeflerine ulaştırdığımız birbirinden kıymetli her kız 
çocuğumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Çalışmada Yer Alan Komisyon Üyeleri 

S.N İLÇESİ OKUL/KURUM ADI SOYADI 

1 Büyükşehir Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mustafa ÖZTÜRK 

2 Büyükşehir Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü - ARGE Sibel ÖZTÜRK ERBİL 

3 Altınordu İmam Hatip Ortaokulu Erhan DÜZGÜN 

4 Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özer AKSU 

5 Altınordu Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Esen BAYRAM GENÇ 

6 Altınordu Faruk Furtun Anaokulu Müdürlüğü Aytül KULAÇ 

7 Altınordu Yalçın Çelebi Anaokulu Mehmet  ÖZTÜRK 

8 Altınordu Yalçın Çelebi Anaokulu Neslihan ŞEKER 

9 Altınordu Eyüplü Şehit Sezar Aydın ilk/Ortaokulu Muammer ÖZTÜRK 

10 Altınordu Eyüplü Şehit Sezar Aydın ilk/Ortaokulu Ercan ÖZTÜRK 

11 Altınordu Yeşilyurt Ahme Karlıbel İlk-Ortaokulu Sevinç ALKAN 

12 Altınordu Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Hasan  TOMAKİN 

13 Altınordu Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Güven ONGUN 

14 Altınordu Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Süleyman  KIRBAŞ 

15 Altınordu Mimar Oktay Uğurel Özel Eğitim Uygulama Okulu  İbrahim RESULOĞLU 

16 Altınordu Mimar Oktay Uğurel Özel Eğitim Uygulama Okulu  Telat DEVECİ 

17 Altınordu Mimar Oktay Uğurel Özel Eğitim Uygulama Okulu  Hakan  CANİK 

18 Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk İlkokulu Nurettin  ODABAŞ 

19 Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk İlkokulu Ayşe  AKYÜREK 

20 Altınordu Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu Aysun YILMAZ 

21 Altınordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Avni  ÇAKIR 

22 Altınordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Ufuk  ARICAN 

23 Altınordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Ayşe  YÜCEL 

24 Altınordu Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi Hüseyin  ÜNSAL 

25 Altınordu Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi Meral ÖZSOY 

26 Altınordu Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi Gülsen TOMAKİN 
ÖZDEMİR 

27 Altınordu Haki Yener İlkokulu Yusuf Ahmet KUL 

28 Altınordu Haki Yener İlkokulu Sibel  ŞİMŞEK 

29 Altınordu Haki Yener İlkokulu Tufan  ÜNLÜ 

30 Altınordu B.B Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi İbrahim TATLIGÜL 

31 Altınordu B.B Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Adil KOÇAK 

32 Altınordu B.B Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Nedim GÜMÜŞKAYA 

33 Altınordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cengiz  AKÇA 

34 Altınordu Ordu Fen Lisesi Hasan  BÖLÜK 

35 Altınordu Ordu Fen Lisesi Necmettin  AKYOL 

36 Altınordu Ordu Fen Lisesi Hasan  AKTAŞ 

37 Altınordu Ordu Fen Lisesi Yavuz Selim UĞURLU 
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38 Altınordu Saraycık Ortaokulu İlkay  AKÇAY 

39 Altınordu Saraycık Ortaokulu Yüksel  EMEKSİZ 

40 Altınordu Penbe İzzet Şahir Güzel Sanatlar Lisesi Birgül CANİK 

41 Altınordu Akyazı Çamsan İlkokulu Öznur KOÇAK 

42 Altınordu Akyazı Çamsan İlkokulu Pınar EVLİ 

43 Altınordu Akyazı Çamsan İlkokulu Reyhan BAYHAN 

44 Altınordu Hicabi Çelebi İlkokulu Murat  KAHVECİ 

45 Altınordu Hicabi Çelebi İlkokulu Gamze  AYGÜN 

46 Altınordu 60. YIL ORTAOKULU Kader KILIÇ USTA 

47 Çatalpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Taner TUNCER 

48 Fatsa Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Fatih KÖMÜR 

49 Fatsa Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Mustafa KAFA 

50 Fatsa Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Mustafa Serhat KOÇHİSARLI 

51 Fatsa Ali Rıza Demircan İlkokulu Nihat  ALTAY 

52 Fatsa Ali Rıza Demircan İlkokulu Sebahattin BAHADIR 

53 Fatsa Ali Rıza Demircan İlkokulu Erhan AYDIN 

54 Fatsa Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yılmaz  ÖZCAN 

55 Fatsa Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ali  BEKTAŞ 

56 Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu Miraç ERGİN 

57 Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu Enes SAZAK 

58 Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu Serkan ERTEKİN 

59 Fatsa Huriye Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu Aynur SAĞLAM 

60 Fatsa Huriye Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu Nuri KAPUSUZ 

61 Fatsa Huriye Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu Şura GÜRAY 

62 Fatsa Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu Erdal BAŞTEMUR 

63 Fatsa Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu Nazan AKSOY 

64 Fatsa Ömer Hüseyin Çağatay Anaokulu Asiye  KİLİM 

65 Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu Kadir BAŞDAĞ 

66 Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu Tuncay AYLA 

67 Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu Cuma KUNT 

68 Fatsa Hacer Yücel Anaokulu Pınar SAĞLAM 

69 Fatsa Hacer Yücel Anaokulu Nur Banu CANKURT 

70 Fatsa Hacer Yücel Anaokulu Ahmet KABACI 

71 Fatsa Hatice Bahaettin Şener İlkokulu Gönül ÇAVUŞ 

72 Fatsa Hatice Bahaettin Şener İlkokulu Birol USTA 

73 Fatsa Hatice Bahaettin Şener İlkokulu Yaşar İsmail SERDAR 

74 Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu Veysel CENGİZ 

75 Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu Nihal ÖZCAN 

76 Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu Büşra UYSAL BECİOĞLU 

77 Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi Yüksel ACAR 
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78 Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi Aydın BAL 

79 Fatsa Cahit Zarifoğlu Lisesi Yusuf DİNÇ 

80 Gölköy İmam Hatip Ortaokulu Cemil  ERYAŞAR 

81 Gölköy Toki Şehit Hikmet Mert İlkokulu Emre TURSUN 

82 Gölköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Emre AKERİK 

83 Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Lisesi Zeki  MAYTALMAN 

84 Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Lisesi Ümit  YAKUTGEDİKOĞLU 

85 Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Lisesi Esra GÜZELHAN 
AKYÜREK 

86 Gürgentepe  Işıktepe İlkokulu Feryad DOĞUŞ 

87 Gürgentepe  Işıktepe İlkokulu Uğur  AYAZ 

88 Gürgentepe  Işıktepe İlkokulu Emrah ÇELİK 

89 İkizce  OBB İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi  Mehmet AZAKLI 

90 İkizce  OBB İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi  Özhan  ÖZDEMİR 

91 İkizce  OBB İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi  Merve DEMİR 

92 İkizce  Selahattin Tiryaki İlk-Ortaokulu Murat ÇİLESİZ 

93 İkizce  Selahattin Tiryaki İlk-Ortaokulu Emine ALTUNKAYA 

94 Perşembe Kırlı Ortaokulu Murat  BAHTİYAR 

95 Perşembe Kırlı Ortaokulu Eylem  SAYAN 

96 Perşembe Kırlı Ortaokulu Tülay  AYDIN 

97 Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Sezgin MENDİL 

98 Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Ali ERDOĞAN 

99 Ünye Anadolu Lisesi Osman  MEHEL 

100 Ünye Anadolu Lisesi Sezgin  ÖZTÜRK 

101 Ünye Anadolu Lisesi Merve ÜRER 

102 Ünye İmam Hatip Ortaokulu Hüseyin  ULUSOY 

103 Ünye İmam Hatip Ortaokulu Murat YARDIM 

104 Ünye İmam Hatip Ortaokulu İshak SARI 

105 Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Telat ÜN 

106 Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fatma Birsen ERARSLAN ÜMİT 

107 Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havva SARI 

108 Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gülşah YILIKYILMAZ 

109 Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Derya SEZGİNER 

110 Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Hatice ÇELİK 

111 Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi İbrahim ELİBOLCA 

112 Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Cuma GÜNDÜZ 

113 Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Merve  YAZICI TOKEL 

114 Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Bülent PEHLEVAN 

115 Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Buket KARAKAYA 



 

126 
 

116 Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Metin ÖZTÜRK 

117 Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi  Mustafa ERDOĞAN 

118 Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi  Sabri PATAN 

119 Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi  Ahmet ENGİN 

120 Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi  İsmail AKSU 

121 Ünye Puset Polvan Ortaokulu Adem BEŞLİ 

122 Ünye Puset Polvan Ortaokulu Sibel ÖZTÜRK 

123 Ünye Puset Polvan Ortaokulu Mustafa Samet ERKEN 

124 Ünye Prof.Dr.Necmettin Polvan İlkokulu  Ahmet Turan  ARSLAN 

125 Ünye Prof.Dr.Necmettin Polvan İlkokulu  Recep Ali  CAN 

126 Ünye Prof.Dr.Necmettin Polvan İlkokulu  Aydın ANAL 
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